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أحیانًا أصادف معلومات عجیبة بینما أبحث وأقرأ، مثل تلك المرة التي قرأت فیها
أن للسحاب وزن، بل وأنه ثقیل. فبدأت بجمع المعلومات لكي أكتب عن المعلومة
باالنستغرام، التویتر والفیس بوك. فقاطعني األذان، فتركت ما بیدي وذهبت على
َیاَح ُبْشًرا َبْیَن َیَدْي َرْحَمِتِه عجل الى المسجد، فقرأ األمام: «َوُهَو الَِّذي ُیْرِسُل الرِّ
َحتَّى إذا َأَقلَّْت (َسَحاًبا ِثَقاًال) ُسْقَناُه ِلَبَلٍد َمیٍِّت» فقلت في نفسي: سبحان اهللا، وكأن

اآلیة تنادیني لكي أسّلط الضوء على جزئیتها هذه التي لم ینتبه الیها أحد من قبل.
وهكذا، كانت أبحاثي ومواضیعي على االنستغرام والفیس بوك والتویتر، التي
بدأت قبل أربع سنوات، وأحببت التجربة ككل والجمهور والتفاعل، وأحببت أن

أوثق هذه التجربة في كتاب.
فأقدم الیكم كتابي هذا، والذي سیكون بدایة سلسلة، أتمنى أن تحوز على رضاكم.

اآلن، وبما أنني بدأت بقصتي مع آیة السحاب الثقال، سأستهل بها كتابي هذا.

جالبوت 2016

 



السحاب الثقال
َیاَح ُبْشًرا َبْیَن َیَدْي َرْحَمِتِه َحتَّى جاء في سورة (األعراف): «َوُهَو الَِّذي ُیْرِسُل الرِّ
إذا َأَقلَّْت (َسَحاًبا ِثَقاًال) ُسْقَناُه ِلَبَلٍد َمیٍِّت َفَأْنَزْلَنا ِبِه اْلَماَء َفَأْخَرْجَنا ِبِه ِمْن ُكلِّ الثََّمَراِت
َكَذِلَك ُنْخِرُج اْلَمْوَتى َلَعلَُّكْم َتَذكَُّروَن» تشیر اآلیة الى معلومة غریبة: أن السحاب
له وزن، ووزنه ثقیل، فكیف یكون هذا وهو یطیر بخفة في السماء، ویدفعه الهواء

من مكان الى آخر؟
یخبرنا العلماء أن وزن السحاب جرام لكل متر مكعب، ویتفاوت وزنه حسب

كمیة الماء التي یحملها، والذي قد یصل حتى عشرة جرامات للمتر المكعب.
فاذا أخذنا كمثال سحابة بیضاء شفافة األطراف والتي تزن جرام للمتر المكعب،
وطولها كیلومتر واحد، ومساحتها الكّلیة بحدود أربعة ملیار متر مكعب، فستزن

أربعة مالیین كیلوجرام، وهو ما یعادل وزن أربعة حیتان.
فلماذا ال تقع السحب على رؤوسنا ان كانت بهذا الثقل؟

السحب عبارة عن بخار ماء أخف من الهواء الجاف، فیصعد البخار الى السماء،
متسلقًا الهواء الجاف الذي یحمله حیثما تكون وجهة الریح. الحظ تعبیر اآلیة:

(الریاح) (أقّلت) (سحابًا).
ثم في مستوى معین یتحول بخار الماء هذا الى بّلورات ثلجیة، وألنها أثقل من
البخار، ینهار جدار الهواء الجاف تحت وطء وزنها، فتبدأ البّلورات بالتساقط،

فتذوب في طریقها الى األرض، فتتحول الى قطرات مطر.
***

http://www.bbc.co.uk/guides/zsbwjxs
http://www.scientificamerican.com/article/why-do-clouds-
float-when/ http://www.sciencealert.com/this-is-how-
much-a-cloud-weighs
http://www.theguardian.com/news/2014/oct/13/weatherw
atch-clouds-environment http://zidbits.com/2011/01/a-
/cloud-weighs-more-than-you-might-think
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أسماء وأقدار
قبــــل صــــلح الحــــدیبیة انحشــــر المســــلمون فــــي عنــــق الزجاجــــة،
فقــــریش لـــن تســمح لــهم بــدخول الحــرم للعمــرة بعــد الحــروب التــي
دارت بینــهم والعــداء المســتفحل، والمسلمون ال یستطیعون العودة واال بدوا في
موقف الضعیف أمام قریش، وهم لم یأتوا للحرب ولیس معهم سالح، وان نشبت
حرب فلن ُتحمد عقباها وبهذه الظروف الصعبة رأى النبي رئیس وفد قریش

للمفاوضات (سهیل بن عمرو) فاستبشر وقال: «قد سّهل اهللا لكم».
وبالفعل تمت صیاغة صلح الحدیبیة الذي سیمهد لفتح مكة.

ما سر االسم: سهیل؟
ولماذا استبشر الرسول بتسهیل الصلح، كیف ارتبط اسم شخص بمجریات

األحداث؟
بالحقیقة أن الرسول كان كثیر االهتمام باألسماء، وقد غیر أسماء بعض الصحابة،
مثل من (عاصیة) الى (جمیلة)، ومن (حرب) الى (سلم)، و(شیطان) و(غراب)،
وغــیره. وذات مــرة كــان ینتــدب مــن یحلــب شــاة، فســأل أحــدهم عــن
اســمه، فــأجاب: (مــّرة)، فســأل آخــر، فقــال: (حــرب)، فســأل آخــر، فقــال:

(یعــیش). فقــال لـه:
«احلبها».

حتى (المدینة) كان اسمها (یثرب) منذ االمبراطوریة اآلشوریة، حیث كانت
تعرف باسم (أتریبو)، أما (یثرب) بالعربیة فتشیر للوم (ال تثریب علیكم الیوم)، أو
(الثرب) وهو الفساد، فغیر الرسول اسمها الى (طیبة) و(المدینة)، ونهى عن

استخدام اسمها القدیم.
وهناك حادثة أخرى تذكرها الِسَیر، أنه بینما الرسول في احدى غزواته كان یهم
بالعبور بین جبلین، فسأل عن اسمیهما، فقیل له: (فاضح) و(مخِز)، فدار حولهما.

فلماذا كان یولي الرسول كل هذه األهمیة لألسماء، وما تأثیرها علینا وعلى
مجریات األحداث؟

بالحقیقة أن لوعینا تأثیر على األشیاء من حولنا، وعندما نكون مستبشرین تتسهل
األمور، وعندما نیأس تتأزم، وعندما نصبر ونأمل تنفرج.

ولألسماء تأثیر قوي على الوعي، فعندما ُیسّمى شخص بـ(عادل) وتتم مناداته
یومیًا بذلك، یأخذ العدل حیزًا من وعیه حتى بدون وعیه من خالل عقله الباطن،

فیحّفز بداخله الشعور بظلم اآلخرین وضرورة تحقیق العدل.
وهذا ینطبق على األسماء المختلفة.

(جمال) یجذب اآلخرین، (محمد) صفاته حمیدة، (علي) رفیع شأن، وهكذا.
ً



أما األسماء المرتبطة باهللا فتستمد صفاتها من صفات اهللا، فمثًال: عبد اهللا یرتبط
بالعبادة والتوحید، عبد العزیز یرتبط بالعزة، عبد اللطیف یرتبط باللطف واللین،

وهكذا.
حاول أن تالحظ من حولك وارتباط أسمائهم بشخصیاتهم وبمجریات حیاتهم.

فاألسماء من ضمن األسباب التي تتحقق من خاللها سنن وقوانین هذا العالم الذي
نعیشه.

ولذا یجب االنتباه عند تسمیة طفل أو مؤسسة أو قارب أو غیره، فقد یرسم اسم
مستقبل وصفات هذا الشيء.

***
علي، جواد، (2001) المفصل في تاریخ العرب قبل االسالم، ج1، بیروت،

الساقي
https://saaid.net/Doat/hamesabadr/106.htm
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مراحل الحزن الخمسة
نموذج (كوبلر)، أو (المراحل الخمس للصدمة) هي سلسلة من المراحل العاطفیة
التي تواجهنا عندما نمر بصدمة عاطفیة حزینة، مثل موت قریب، خسارة ثروة،

االصابة بمرض قاتل، أو ما شابه.
المراحل الخمس هي: (االنكار) (الغضب) (المساومة) (االكتئاب) فـ(القبول).

قدمت الخبیرة النفسیة (الیزابیث كوبلر روس) هذه النظریة عام 1969 بكتاب
On death & dying

المستوحى من عملها مع المرضى المیئوس من شفائهم. وسرعان ما أصبح كتاب
(كوبلر) منهجًا للتعامل مع الناس الذین یتعرضون لصدمات، والذین یمرون

بمراحل خمس.

المرحلة األولى هي (النكران):
وتتمثل في المواجهة مع الصدمة وجهًا لوجه، وهي مرحلة تجنب النظر مباشرة
في المشكلة، مراوغة، ارتباك، خوف، فقدان االتصال مع الواقع، ویلجأ الشخص
فیها لمحاولة تطویر كذبة واقناع النفس: «أن هذا ال یحدث فعًال»، «سأخرج من

هذا المأزق».
المرحلة الثانیة: (الغضب):

«لماذا یحدث هذا لي»، «هذا لیس عدَال». وهو غضب ممزوج باألسى والحقد،
ومن الممكن أن یعبر عن نفسه بطرق مختلفة. یمكن للناس أن یغضبوا على
أنفسهم، أو على األشیاء، واآلخرین، وخاصة المقربین منهم. (كوبلر) تنصح

باالبتعاد عنهم، حتى یمروا بهذه المرحلة.
المرحلة الثالثة: (المساومة):



«سأفعل أي شيء حتى یذهب هذا»، «سأتبرع للفقراء»، «سأفعل األشیاء الحسنة
إذا زال».

في المرحلة الثالثة یتشبث الشخص بآخر أمل أن ما زالت هناك امكانیة اصالح
األمور. ویقدم كل ما یملك من أجل ذلك.

المرحلة الرابعة: (االكتئاب):
«ال شيء یستحق العناء»، «ما تم قد وقع فما هي الفائدة؟».

خالل المرحلة الرابعة یدخل الشخص في دوامة االحباط. ویبتعد عن الحیاة وعمله
واهتماماته واآلخرین، ویصبح كل شيء ال معنى له في نظره. فیلزم الصمت،

ویتقوقع على نفسه.
أهمیة هذه المرحلة تكمن في أن الشخص یبدأ باالعتراف بالواقع، وتعتبر أولى
مراحل تغّیر في الشخصیة والنظرة الى الحیاة والى ما حدث. وتعتبر بروفة لما

بعد.
المرحلة الخامسة: (القبول):

«األمور ال تبدو بهذا السوء»، «ربما هذا لألفضل».
في هذه المرحلة األخیرة، یبدأ الشخص بالتصالح مع الواقع، ویبحث عن
الخیارات المتوفرة أمامه، ویرسم خطط جدیدة للحیاة، ویشعر أن األمان یعود الیه.
هــذه المرحلـة تعیـد الـهدوء للفـرد، واالسـتقرار العقلـي والنفسـي. وُیعتبـر قـد
اجتـاز األزمـة وقریبـًا سـتصبح ذكـرى، ویـرى معنـى مـا حـدث، والحـافز ألن

یحیـا بمـا تبقـى لدیه.
***

https://en.wikipedia.org/wiki/Kübler-Ross_model
http://www.ekrfoundation.org/five-stages-of-grief/
https://www.psychologytoday.com/blog/inside-
out/201309/the-5-stages-grieving-the-end-relationship
http://www.toolshero.com/change-management/five-
/stages-of-loss-and-grief-kubler
http://www.huffingtonpost.com/off-the-shelf-/11-
fascinating-books-to-h_b_8422540.html
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وما أوتیتم من العلم اال قلیال
%74 من الكون هو طاقة سوداء ال نعرف عنها شيء.
%22 من الكون هو مادة سوداء ال نعرف عنها شيء.

%4 من الكون هو مواد صلبة وسائلة وغازیة وطاقة، نعرف %10 منها.

 

كم هو قلیل ما نعرف.
***

http://web.physics.udel.edu/research/high-energy-
physics/dark-matter-dark-energy
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ثمود
عندما سأل الثمودیون النبي صالح أن یأتیهم بمعجزة، كانت خطتهم أن یعجزوه،

ال لیؤمنوا، فقد ضاقوا ذرعًا به وبرسالته وباألمر كله.
فسألوه أن یأتیهم بناقة، یستحیل أن یأتیهم بها، فمواصفاتها غیر واقعیة، وهم ذوي
خبرة فقد كانوا یصّدرون اإلبل الى بني عمومتهم النبط في البتراء، ومنها تخرج

القوافل حتى الصین وأوروبا.
أما آخر طلب طلبوه منه كان أن تخرج الناقة من صخرة، یجتمعون عندها، یقال

لها (الكاتبة)، بسبب شبهها بید تمسك قلم.

البد أنهم نظروا الى بعضهم متعجبین عندما وافق وبدأ یأخذ منهم العهود
والمواثیق لئن أجابهم الى طلبهم أن یؤمنوا به ویتبعونه.

فما طلبوه غیر قابل للتنفیذ وهو المستحیل بعینه.
ولذلك وافقوا بال تفكیر على شرطه ان أتاهم بالناقة أن یكون لها شرب یوم كامل،

ولهم والبلهم شرب الیوم التالي.
فأعطوه عهودهم مطمئین الى أنهم غلبوه أخیرًا وسیرتاحون منه الى األبد. فقام

صالح الى صالته ودعا اهللا وأطال، وهم یراقبونه بتعجب.
فبدأت الصخرة (الكاتبة) بالتصدع، وتطایر منها الغبار، وتدحرج الصخر، وبدأ

ما یشبه الناقة یظهر بین الرمال، ثم نهضت وهي تنفض عنها الغبار.
لم یعد هناك ما یمكنهم فعله، لقد وضعهم النبي في موقف محرج، خصوصًا وأن

كبرائهم عاهدوه وأعطوه كلمتهم بأنهم سیؤمنون به ان أتاهم بالناقة.
لــم تكــن هــذه المشــكلة فحســب، بــل كــانت المشــكلة الكبــرى؛ فـي الشـرط
الـذي غفلـوا عنـه، وهـو شـرب الـیوم الكـامل، حـیث فـي یومـها كـانت تشـرب
مـاء المملكـة كلـها، فعندما یأتي الیوم التالي ال تجد ابلهم ما تشربه، وبدأت االبل

تضمر ویقتلها العطش، فتضرروا اقتصادیًا.
فتذمروا، واجتمعوا، وتشاوروا، ثم قرروا قتلها.



بعد قتلها، أعطاهم صالح مهلة غریبة، مدتها ثالثة أیام؛ (تمتعوا في داركم ثالثة
أیام).

ثم أخبرهم أن ألوان وجوههم ستتغیر في كل یوم من األیام الثالثة؛ أوال األصفر
ثم األحمر فاألسود.

لم یهتموا آنذاك، ولكن عندما استیقظوا صباحًا ووجوههم صفراء، عرفوا، أخیرًا،
وبعد كل ما قال وفعل، عرفوا توًا أنه كان صادقًا.

الغریب كان ردة فعلهم عندما تجمعوا في الطرقات، ینظر أحدهم الى وجه اآلخر،
وكأنه أحدًا قد صبغ وجوه الناس كلها. فهم لم یفزعوا ویلجأوا الى اهللا، كما هو
طبیعي. بل قرروا أن یستمتعوا بما بقي لهم من أیام ثالثة في الدنیا. فانغمسوا

بشرب الخمر واللهو والضحك، طوال الثالثة أیام.
وفي كل یوم یعجبون من ألوان وجوههم ویتندرون علیها، وینتظرون شروق

الشمس لیروا كیف ستبدو وجوههم.
قبل نهایة الیوم الثالث، وبوجوه مسودة قاموا بحفر قبورهم، على هیئة غرف

كبیرة، مكثوا بها، ینتظرون الشروق، وهم یستغلون كل لحظة بالتمتع بالحیاة.
حتى جاءت صبیحة الیوم الرابع، أوًال أتتهم من السماء صرخة فیها صوت كل

صاعقة، وصوت كل شيء له صوت.
تبعها زلزال عنیف.
ثم توقف كل شيء.

***
ستیتكیفیتش، یاروسالف، العرب والغصن الذهبي، 2005، المركز الثقافي
العربي النویري، شهاب الدین، نهایة األرب، 2004، بیروت، دار الكتب العلمیة

/http://quran-m.com/quran/article/2578
الصخرة-التي-خرجت-منها-ناقة-صالح بحث للدكتور منصور أبو شریعة

العبادي، جامعة العلوم والتكنلوجیا األردنیة
http://mansourabbadi.blogspot.com/2013/07/blog-
post_2853.htm1
http://www.alkhaleej.ae/supplements/page/6eb7a82d-
8596-4dc1-809d-f8e4813eb861
https://ar.wikipedia.org/wiki/ ثمود
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معاركك الیومیة
أنت تحمل من 1 الى 4 كیلوجرام من البكتیریا بداخل جسدك وخارجه. كل یوم
أنت تستهلك بكتیریا أكثر مما تستهلك خالیاك البشریة. لقد تم غزوك بعدد ال

یحصى من البكتیریا خالل حیاتك.
ولقد خضت أكثر من مئة ترلیون معركة ضد البكتیریا. وكونك تقرأ هذه الكلمات

سلیمًا معافى، یعني أنك انتصرت فیها كلها.
***

http://www.popsci.com/science/article/2011-09/fyi-how-
much-bacteria-do-people-carry-around
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أحباب اهللا وأعدائه
روى مسلم: (ان اهللا تعالى إذا أحب عبدًا دعا جبریل، فقال: إني أحب فالنًا
فأحببه، فیحبه جبریل، ثم ینادي في السماء فیقول: ان اهللا یحب فالنًا فأحبوه فیحبه
أهل السماء، ثم یوضع له القبول في األرض. وإذا أبغض عبدًا دعا جبریل،
فیقول: إني أبغض فالنا، فأبغضه، فیبغضه جبریل، ثم ینادي في أهل السماء ان
اهللا یبغض فالنًا، فأبغضوه، فیبغضه أهل السماء، ثم توضع له البغضاء في

األرض).
وهكذا هللا أحباب، وأعداء، وأحباب اهللا كما لهم مكانة وحظوة فلهم سلطة وسطوة،
ویشرح ذلك حدیث البخاري: (ان اهللا تعالى قال: من عادى لي ولیًا، فقد آذنته
بالحرب، وما تقرب الي عبدي بشيء أحب الي مما افترضت علیه، وما یزال
عبدي یتقرب الي بالنوافل حتى أحبه، فاذا أحببته، كنت سمعه الذي یسمع به،
وبصره الذي یبصر به، ویده التي یبطش بها، ورجله التي یمشي بها، وان سألني،

أعطیته، ولئن استعاذني، ألعیذنه).
وألهمیة هذا الموضوع سنبحث في القرآن عن (ان اهللا یحب…) و(ان اهللا ال
یحب…) لكي نرصد صفاتهم، فنحاول أن نكون ممن یحبهم اهللا، ونتفادى أن

نكون ممن ال یحبهم.
ونبدأ بـ «انَّ اهللاََّ ُیِحبُّ اْلُمْحِسِنین»:

یقول الشیخ راتب النابلسي: «ان (االحسان) رحب الدائرة، ینتظم عمل االنسان
كله، من المهد الى اللحد، و(المحسن) في التعریف الدقیق هو الذي یتقن كل عمل

یقوم به في حیاته، سواء أكانت أعمال دینیة، أو دنیویة».
فـجذر (االحسان): (َحِسن) بمعنى جید، و(اْحسان) بوزن (اْفعال) بمعنى فعل
الشيء الحسن، و(االحسان) كإطار یضم كل ما تفعل في تفاصیل حیاتك الیومیة،
وتفعله وأنت تستحضر وجود اهللا، ورؤیته لك، وعلمه بما تفعل، فتفعله بطریقه

حِسنة.
فكر بذلك، أن تتكلم (بطریقة حِسنة)، تقود سیارتك (بطریقة حِسنة)، عندما تعمل

(تتقن عملك)، عندما تذهب للسوق (ال تسرف وال تبخل وتكون بین ذلك) …
ثانیًا: «انَّ اهللاََّ ُیِحبُّ اْلُمتَِّقیَن»:

تشتق كلمة (تقوى) من (وقایة) وهي تعني اتخاذ حمایة، من خالل عدم الخوض
في صغائر الذنوب بدعوى استصغارها، أو عدم ترك السنن والنوافل استخفافًا

بها.
وقد قال بن رجب: «تقوى العبد لربه أن یجعل بینه وبین ما یخشاه من غضب
ربه وسخطه وعقابه وقایة تقیه من ذلك وهو فعل طاعته واجتناب معاصیه».
وقال موسى بن أعین: «المتقون تنزهوا عن أشیاء من الحالل مخافة أن یقعوا في



الحرام فسماهم اهللا متقین». وقال میمون بن مهران: «المتقي أشد محاسبة لنفسه
من الشریك الشحیح لشریكه».

ثالثًا: «انَّ اهللاََّ ُیِحبُّ اْلُمْقِسِطیَن»:
و(القسط) هو العدل، ویشرح ذلك حدیث مسلم :(المقسطون على منابر من نور

یوم القیامة، الذین یعدلون في حكمهم وأهلیهم وما ولوا).
وقس على ذلك كل ما تحت یدیك، وما لك سلطة علیه: خدم، موظفین، مراجعین،

حیوانات، نباتات…
اِبیَن»: رابعًا: «انَّ اهللاََّ ُیِحبُّ التَّوَّ

(التوبة) من (األوب) و(االیاب) هو العودة.
ویقول ابن عاشور في تفسیره: أن التوبة تتركب من (علم)، و(حال)، و(عمل).

فـ(العلم): هو معرفة الذنب.
و(الحال): هو تألم النفس من ذلك الضرر، ویسمى ندما.

و(العمل): هو الترك لإلثم، وتدارك ما یمكن تداركه، وهو المقصود من التوبة،
وأما الندم فهو الباعث على العمل، كما في الحدیث (الندم توبة).

نعتقد أن التوبة هي فقط عن المعاصي، لكن بالحقیقة هي تشمل العبادات
المضاعة، والسنن المهجورة، وكل فرصة للتقرب هللا هدرت بال عذر. واآلیة
واضحة (ُقْل ان ُكنُتْم ُتِحبُّوَن اهللاَّ َفاتَِّبُعوِني ُیْحِبْبُكُم اهللاُّ َوَیْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم َواهللاُّ َغُفوٌر

ِحیٌم). رَّ
والسنن لیست ركعتي نافلة أو صیام التطوع فحسب، وانما هناك نصائح نبویة
مهملة، مثل: (ما من شيء یوضع في المیزان أثقل من حسن الخلق) أبو داود، أو
(أحب الناس الى اهللا أنفعهم للناس، وأحب األعمال الى اهللا عز وجل سرور تدخله
على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دینًا، أو تطرد عنه جوعًا، وألن
أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب الي من أن أعتكف في المسجد شهرًا، ومن
كف غضبه ستر اهللا عورته، ومن كظم غیظًا ولو شاء أن یمضیه أمضاه مأل اهللا
قلبه رضى یوم القیامة، ومن مشى مع أخیه المسلم في حاجته حتى یثبتها له أثبت
اهللا تعالى قدمه یوم تزال األقدام، وان سوء الخلق لیفسد العمل كما یفسد الخل

العسل) الطبراني.
والتوبة تشمل ترك العمل بأحادیث مهمة مثل هذه، ولیست فقط عن الذنوب.

ِریَن»: ـهِّ خامسًا: «َواُهللا ُیِحبُّ الُمطَّ
(المطّهرین) هم لیسوا (متطّهرین) عادیین، وانما الذین یبالغون في (التطّهر)،

والتطّهر معروف وهو النظافة وتجنب التلّوث بالَقَذر.



مع ذلك فله ثالثة أقسام، األول: (التطّهر الجسدي)، وهو الحرص على نظافة
الجلد والشعر والثوب والبیت والبیئة وما الى ذلك.

أما الثاني: فهو (التطّهر السلوكي)، من األلفاظ والنظرات واألفعال القذرة، وما
الى ذلك.

أما الثالث: فهو (التطّهر النفسي)، من األنانیة، الحقد، النوایا السیئة، الغضب، وما
الى ذلك.

وما أن یتطّهر الشخص (جسدیًا) و(سلوكیًا) و(نفسیًا) حتى یصبح من
هَّرین). (المطَّ

اِبِریَن»: سادسًا: «واهللاَُّ ُیِحبُّ الصَّ
و(الصبر) في اللغة هو (المنع)، ویشیر الى منع النفس من االنفعال، بالخوف أو

الیأس أو الغضب أو غیره.
وال یوجــد أبلــغ وال أجمــل مــن اآلیــة (155) مــن ســورة (البقــرة) لتوضــیح
الصــبر وأنواعــه وجزاءه: (َوَلَنْبُلَونَُّكْم ِبَشْيٍء ِمَن اْلَخْوِف َواْلُجوِع َوَنْقٍص ِمَن
اِبِریَن، الَِّذیَن إذا َأَصاَبْتُهْم ُمِصیَبٌة َقاُلوا انَّا ِر الصَّ اْألَْمَواِل َواْألَْنُفِس َوالثََّمَراِت َوَبشِّ
ِهللاَِّ َوانَّا اَلْیِه َراِجُعوَن، ُأوَلِئَك َعَلْیِهْم َصَلَواٌت ِمْن َربِِّهْم َوَرْحَمٌة َوُأوَلِئَك ُهُم

اْلُمْهَتُدوَن).
مع ذلك قد نعتقد أن الصبر یقتصر فقط على الصدمات النفسیة واألحداث
المأساویة والحرمان والمعاناة الجسدیة (أمراض)، لكنه یشمل كذلك منع النفس

عن الشهوات، واجبارها على الطاعات.
سابعًا: «ان اَهللا ُیحبُّ المتوّكلین».

و(التوكل) هو االعتماد على اهللا في جلب الخیر ودفع الشر، مع بذل األسباب،
واال تحول الى (تواكل).

لكن بالحقیقة أن األسباب ال قیمة لها، فاهللا جعل حر النار باردًا على سیدنا
ابراهیم، وهذا مستحیل فیزیائیًا.

ولكي نفهم هذا علینا أن نناقش أوًال أمره لسیدتنا مریم بهز النخلة لكي یسقط علیها
التمر، وهي امرأة حامل ضعیفة، والنخلة لیست شجرة ذات أغصان، وال یمكن
لرجل قوي أن یهزها لكي تسقط تمرها، لكن (هزها) كان السبب الذي من خالله
تم جلب الخیر، وقد یكون ابراهیم فعل شیئًا مماثل ومن خالله ُمنعت النار من

حرقه.
وهكــذا فاألســباب مطلوبــة، لكنــها غــیر مــهمة، فــاألهم هــو رب األســباب،
وبــذلك عنــدما تتنــاول دواء، هـو سـبب، لكـن الشـافي هـو اللـه، وعنـدما تقـود
سـیارة، الـذي یوصلك الى وجهتك هو اهللا، واستحضار هذا الشيء في ذهنك هو

(التوكل)، وهو الذي یجعل اهللا حسبك: (ومن یتوكل على اهللا، فهو حسبه).



وأن یكون اهللا حسبك، محتاجة لوقفة، فـ(الحسب) و(النسب) هما عضدي الشخص
ومصدري قوته. و(النسب) معروف وهو األقرباء الذین هم مصدر قوة، لكن
(الحسب) هو الذي تركن الیه في النوازل والمصاعب، وعندما یكون اهللا حسبك

فأنت أقوى من ذوي النفوذ والسلطة، ومفتاح أن تحصل على هذا هو (التوكل).
ْرُصوٌص»: ثامنًا: «انَّ اهللاََّ ُیِحبُّ الَِّذیَن ُیَقاِتُلوَن ِفي َسِبیِلِه َصفا َكَأنَُّهم ُبْنَیاٌن مَّ

قد یظن البعض أنها تختص بالمقاتلین في أوقات الحروب فقط، لكن بالحقیقة هي
تشمل كل قتال في سبیل اهللا.

قتال أهل الباطل بالكلمة والقلم.
قتال الشهوات والهوى: النوم عن الصالة، عطش الصیام، كبت الغضب،

التصّدق، وغیره.
أما (صفًا كأنهم بنیان مرصوص) فتشیر الى الثبات وعدم الضعف والتزلزل عن

موقع القتال.
نحن نخوض معارك في كل یوم، ضد أنفسنا، ضد اآلخرین، ضد الظروف.
واآلیة تنبه على أهمیة الثبات والوقوف في وجه العدو، أیًا كان، وتشیر الى أنه

یدخلك من ضمن (أحباب اهللا).
والذین استكملنا حصرهم ومحاولة تبیان صفاتهم، أما اآلن فنستهل بمن یكرههم

اهللا:
وأولهم: «َوَال َتْعَتُدوا انَّ اهللاََّ َال ُیِحبُّ الُمْعَتِدیَن»:

و(االعتداء) هو ایذاء اآلخرین، اّما بال وجه حق، أو بالمبالغة فیه بدافع االنتقام
والتشّفي.

وقد وردت في موضعین.
الموضع األول: في (البقرة) بعد (وقاتلوا في سبیل اهللا الذین یقاتلونكم)، فهي
تدعوا للدفاع عن النفس ضد الذین بدأوا بالقتال، ولیس القصد هو قتال الحروب
فقط، بل یشمل كل قتال في حیاتنا ضد أي معتدي، مع ذلك یبقى قتاله بهدف دفع

شره، وتحقیق العدل، ورد الحقوق المسلوبة، بغیر مبالغة، أو انتقام، أو اذالل.
عا وُخفیة، انه ال یحب الموضع الثاني: في (األعراف): (ادعوا ربكم تضر
المعتدین)، وهذه محتاجة شرح، فـ(االعتداء) هنا مجازي، ألننا ضعفاء واهللا هو
القوي، وال یمكننا أن نضره بأي حال من األحوال، لكنه عد (سوء دعاءه) تعدیا
علیه. ومع أنه حدد (التضرع: التوّسل) و(الخفیة: بالسر) كسبیل لعدم االعتداء
بالدعاء، لكن بالحقیقة أن استعجال االجابة والتذمر. أو طلب ما ال یلیق طلبه من
اهللا. أو الدعاء بهدف الضحك (اهللا یلعن شكلك) أو (اهللا یأخذك)، وغیرها، تمّثل

تعدیا على اهللا.
الِمیَن»: ثانیًا: «َواهللاُّ َال ُیِحّب الظِّ



(الظلم) هو نقیض (ا-لعدل)، ویعني (وضع الشيء في غیر موضعه) كما في
(المصباح المنیر).

فالحط من شأنك، ووضع نفسك في موضع منحط، من الظلم. والتهوین من شأن
عبادة، وتأدیتها كعادة، هو ظلم. وكذلك تعمیم األحكام على اآلخرین (هؤالء

ضالین أو كفار أو غیره) هو ظلم…
وانتبه، فقد ورد عقاب الظلم في آیات: (َوَمْن َیْظِلْم ِمْنُكْم ُنِذْقُه َعَذابًا َكِبیرًا)،
اِلُموَن َما َلُهْم ِمْن َوِليٍّ َوال َنِصیٍر)، (َوَسَیْعَلُم الَِّذیَن َظَلُموا َأيَّ ُمْنَقَلٍب (َوالظَّ

َیْنَقِلُبوَن).
ثالثًا: «اّن اهللاَّ َال ُیِحّب ُكّل ُمْخَتاٍل َفُخوٍر»:

(المختال) هو الذي یتصرف بعظمة، (الفخور) هو الذي یتكلم بعظمة، ونحن هنا
أمام مصاب بداء العظمة، یعتقد أنه فوق اآلخرین وأفضل منهم، فهو ال یجلس اال
في مجالس الـVIP وال یرتدي اال الثیاب ذات الماركات، وال یركب اال أفخم

السیارات، وال یستخدم اال أحدث الجواالت، وكل ذلك بدعوى الترفع والفخر.
رابعًا: «انَّ اهللاََّ َال ُیِحبُّ اْلَفِرِحیَن»:

فلنبدء بتوضیح أن (الفرح) مطلوب، ولكن لیس طوال الوقت، وال یجب أن یكون
هدف بالحیاة.

أن تكرس له أموالك وطاقاتك، فال تذهب لمكان اال لتمرح، وال تشتري شيء اال
لیسعدك، فتصبح طفًال مدمنًا للفرح، یتحاشى أي موقف أو مكان أو أشخاص ال

یثیرون الفرح بداخله.
ولــذلك حــث الرســول علــى زیــارة المقــابر، وحــث القــرآن علــى تــذكر
األقــوام الــذین ُعّذبــوا، والمــوت، وأهــوال یــوم الحشــر. ولــذلك إلضفاء
الجـدیة علـى الحیـاة، وتحـدید األهداف، واعادة خلط األوراق، ورسم الخطط في

هذه الحیاة.
ا َیْجَمُعوَن). وتذكر قوله: (ُقْل ًبَفْضًل اهللا َوًبَرْحَمًتًه َفًبَذًلَك َفْلَیْفَرُحوْا ُهَو َخْیر ممَّ

خامسًا: «اّن اهللاَّ َال ُیِحّب اْلُمْفِسِدیَن»:
یعتقــد معظمنــا أن (المفســدین) هـم الـذین یتبعـون شـهواتهم ومـا شـابه، لكـن
بالحقیقـة أن (االفسـاد) یعنـي (االتـالف) و(التخـریب) فـي المعـاجم، وإذا (فسـد)

الطعـام (تلف).
واآلیات حددت أن (االفساد) یقع في األرض: (وال تبِغ الفساد في األرض، ان اهللا
ال یحب المفسدین)، (الذین یفسدون في األرض وال یصلحون)، (وال تعثوا في
األرض مفســدین)، (وال تفســدوا فــي األرض بعــد اصــالحها) وغیرهــا.
وبــذلك یكــون (الفســاد) المقصــود فــي اآلیـة واقـع علـى األرض. وهـذه



األرض نحـن مسـتخلفین فیـها وعلینـا مسئولیة تجاهها أمام الذي استخلفنا فیها،
واحدى طرق الفساد الواقع على األرض هو من خالل تدمیرها بیئیًا.

وهكذا (اتالف) البیئة وتخریبها، من خالل قطع األشجار، قتل الحیوانات والطیور
عبثًا بهدف المرح، رمي المخلفات والقاذورات في األماكن غیر المخصص لها،

وغیره، یعتبر من (االفساد في األرض).
وعكسه (االصالح) ویتم بالحرص على البیئة، وزراعة األرض، ووضع ماء

وطعام للطیور والحیوانات، وما شابه.
وِء ِمَن اْلَقْوِل، االَّ َمْن ُظِلَم، َوَكاَن اهللاَُّ َسِمیًعا سادسًا: «ال ُیِحبُّ اهللاَُّ اْلَجْهَر ِبالسُّ

َعِلیًما»:
واآلن توقف لدقیقة واحدة، وتأمل الشتم واللعن الحاصل على أرض الواقع، أو في
العالم االفتراضي عبر برامج وتطبیقات التواصل االجتماعي، بین أبناء المذاهب

والقومیات ومشجعي األندیة الریاضیة ومعجبي المشاهیر وما الى ذلك.
وتذكر (ال یحب اهللا الجهر بالسوء من القول).

وحاول أن تحسب حسبة سریعة؛ كم نسبة الذین ال یحبهم اهللا الیوم بسبب (الجهر
بالسوء).

ال تبرر بـ (اال من ُظلم)، وتجعل الظلم ذریعة لشتم اآلخرین، فقد روى أبو داود:
أنه ُسرق ألمنا عائشة شيء، فجعلت تدعو على سارقه، فقال النبي: «ال تسبخي

عنه»، بمعنى (ال تخففي عنه من ذنبه، بالدعاء علیه). تخیل.
أما طریقة دعاء المظلوم ما قال الحسن البصري: «اللهم أعني علیه، اللهم

استخرج حقي منه».
وهذا كل ما هو مسموح للمظلوم، بالتوسل الى اهللا أن یعینك على استخالص حقك

منه.
اٍن َكُفوٍر»: سابعًا: « اّن اهللاَّ َال ُیِحّب الَخاِئِنیَن» و «انَّ اهللاََّ َال ُیِحبُّ ُكلَّ َخوَّ

(الخیانة) كما في (تاج العروس): «(أن ُیؤَتَمَن االنساُن فال َینَصَح» بمعنى أن
یفعل خالف ما یعد، وهو (ذو وجهین) كما یقال، یظهر خالف ما یبطن.

وهذه جریمة عظمى عند اهللا، حیث منع الرسول من الدفاع عن مرتكبیها: (َوَال
َتُكْن ِلْلَخاِئِنیَن َخِصیًما).

ولدینا الیوم كم هائل من (الخائنین) بسبب البرامج والتطبیقات التي تخفي هویات
مستخدمیها، فلدینا أشخاص یمدحون على أرض الواقع، ویشتمون في العالم
االفتراضــي خــالل حســابات التویتــر والفــیس بــوك واالنســتجرام ومــا
شــابه. ولــدینا أشــخاص لــدیهم حســابات متعــددة فــي نفــس التطبــیق، حسـاب
ُیظـهر فیـه الُتقـى، وحساب یتابع فیه الحسابات االباحیة، وحساب یشتم فیه
اآلخرین. وغیرها من ممارسات الناس الیومیة في تطبیقات التواصل االجتماعي.
ُ ُ َ ََّ ُ ُ ُ َّ َ



ُسوَل َوَتُخوُنوا وهناك تحذیر سورة األنفال:(یا أیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا َال َتُخوُنوا اهللاََّ َوالرَّ
َأَماَناِتُكْم َوَأْنُتْم َتْعَلُمون).

وأن عقابهم هو فضح خیانتهم: (َواْن ُیِریُدوا ِخَیاَنَتَك َفَقْد َخاُنوا اهللاََّ ِمْن َقْبُل، َفَأْمَكَن
ِمْنُهْم، َواهللاَُّ َعِلیٌم َحِكیٌم).

ثامنًا: «انَُّه ال ُیِحبُّ اْلُمْسِرِفیَن»:
(السرف) هو مجاوزة الحد، وهدر االمكانیات، مثل: المال، الماء، الكهرباء،

الوقت، الجهد …
فمثًال عند الشافعي (االسراف في المال) هو (انفاقه في غیر حقه)، وقس على ذلك
كل ما وهبك اهللا من امكانیات، مثل وقت الفراغ الذي تتململ منه، فتهدره في
الجلوس في مقهى، أو التسكع في الطرقات، أو مطالعة التلفزیون أو مقاطع فیدیو

ال فائدة منها.
كل امكانیة هي منحة من اهللا، ولیست متوفرة للجمیع، لكنه أعطاها لك لیرى ماذا
ستفعل فیها، وأنت مسئول ومحاسب عنها. وهذا التبذیر واالسراف الذي یتباهي
به الناس الیوم ویتنافسون في اظهاره، هو لیس أمر غیر أخالقي فحسب، وانما
محرم حسب أبوحنیفة ومالك والقرطبي، بصریح اآلیة (ان المبذرین كانوا اخوان

الشیاطین).
وأكرر هو ال یختص بالمال فقط، مصداقًا للحدیث؛ (ال تسرفوا بالماء ولو كنتم
على نهر جاري)، مع ذلك فهذا الحدیث ال یختص بالماء فقط. هو ینبه على أن
االسراف غــیر مــرتبط بــالموارد القابلــة للنضــوب، فالحــدیث یحظــر
االســراف باســتخدام مــاء النــهر الجـاري، والنـهر الجـاري لـن ینفـد بسـبب
االسـراف، لكـن التوفـیر واالسـتخدام الحكیم هو ملزم في االسالم، بغض النظر

عن تأثیره على المورد األساسي.
والماء مجرد امكانیة، والمال كذلك، والوقت، والوتس أب، والفیس بوك، والسناب

شات، وغیرها، وستسأل عنه، وعما فعلت به.
تاسعًا: «انَُّه ال ُیِحبُّ اْلُمْسَتْكِبِریَن»:

«(االستكبار) هو تضخیم الذات. ومع أنه مرتبط بالمال والنسب والقومیة وغیره،
اال انه قد ینبع من الداخل بال أي محفِّز، فهناك الحدیث: (ثالثة ال یكلمهم اهللاَُّ یوم
القیامة: … وعائل مستكبر) مسلم، وبهذا لدینا (فقیر) مع ذلك هو متعالي، هو مثل

جاهل ینتقد العلماء، أو قبیح یتباهى بجماله… وغیره.
واهللا یبغض هذه الفئة المتضخمة ذاتیًا، والتي تنظر لنفسها بأنها أفضل من
اآلخرین، فیخجلون أن یلبسوا مثل الذین أقل منهم شأنًا، أو یركبون سیاراتهم، أو

یسكنون في مساكنهم، أو یجلسون في مجالسهم.
وكمــــا ورد فــــي حــــدیث مســــلم: (الكبــــر: بطــــر الحــــق، وغمــــط
النــــاس)، (بطــــر الحــــق) هــو معارضــة الحــق إذا خــالف هــواه



وممارســاته الیومیــة، أمــا (غمــط النــاس) هــو احتقارهم، بسبب الفقر، الطبقة،
المستوى التعلیمي، العرق، الشكل، اللون، السمنة …

أخیرًا: «َواهللاُّ َال ُیِحّب ُكّل َكفٍّار َأِثیم»:
أوًال: (الكافر) هو الجاحد المنكر للنعمة، و(كّفار) هي صیغة مبالغة، بمعنى

الشخص الكثیر الكفر والجحود.
ثانیًا: (أثیم) فاعل (اثم)، و(االثم) جریمة ما (بحق اهللا أو نفسه أو اآلخرین…)،

و(األثیم) هو مرتكب هذه الجریمة.
واآلیة تحدد أن اهللا یبغض المّصر على الجرائم (التي سبق ذكرها أو غیرها)،

المستمر بها.
***
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أنا بخیر
االنسان العادي یكذب كل یوم، بمعدل 4 كذبات، أو 1460 بالسنة، ما مجموعه

87600 كذبة عند بلوغه سن الستین. وأكثر كذبة یرددها: «أنا بخیر» عند
سؤاله عن حاله.

***
http://ihatequotes.net/the-average-person-tells-4-lies-a-
day-or-1460-a-year-a-total-of-87600-by-the-age-of-60-
/and-the-most-common-lie-is
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العذاب المحتوم
ورد في سورة (االسراء) القانون الحتمي التالي: (َواْن ِمْن َقْرَیة االَّ َنْحُن ُمْهِلُكوَها

َقْبل َیْوم اْلِقَیاَمة َأْو ُمَعذُِّبوَها َعَذاًبا َشِدیًدا).
وهــي جــاءت بعــد (ان عــذاب ربــك كــان محــذورا) كتأكیـد علـى أن عـذابه
وشـیك للجمـیع، مؤمنـین وكفـار، حتـى نكـون حـذرین تمـامًا، وال تغّرنـا الـدنیا
ونلـهو بـالمقاطع المضــحكة والمســلسالت وغــیره، فكــل بلــد امــا ســیزول أو
ســیتعرض لكــوارث، بحــرب أهلیــة، غزو، زلزال، تســونامي، انــهیار

اقتصــادي، وبــاء…، مــهما كــانت عوامــل استقراره.
وسیستمر هذا حتى یوم القیامة كقانون حتمي ال مناص منه: (َواْن ِمْن َقْرَیة االَّ

َنْحُن ُمْهِلُكوَها َقْبل َیْوم اْلِقَیاَمة َأْو ُمَعذُِّبوَها َعَذاًبا َشِدیًدا).
لكن هناك استثنائین لهذا القانون الحتمي:

بَُّك ُمْهِلَك اْلُقَرى ِبُظْلٍم َوَأْهُلَها االستثناء األول: في األنعام (ذِلَك َأن لَّْم َیُكْن رَّ
َغاِفُلوَن).

االستثناء الثاني: في هود (َوَما َكاَن َربَُّك ِلُیْهِلَك اْلُقَرى ِبُظْلٍم َوَأْهُلَها ُمْصِلُحوَن).
وفي كال االستثنائیین یوضح اهللا أن سبب هالك المدن هو الظلم: (وما كّنا مهلكي

القرى اال وأهلها ظالمون).
قد یكون ظلم لفئة اجتماعیة أو فكریة أو دینیة أو سیاسیة أو غیره، أو قد یكون
ظلم للنفس مثل البطر أو استحسان المنكرات، وما شابه، وقد یكون ظلم لبلد
مجاور، مثل غلق الحدود والتضییق علیه، وقد یشمل أمور أخرى، فالظلم هو

سلوك یمثل االبتعاد عن العدل والحق.
عمومًا لو حدث ظلم مثل هذا في بالدنا، فال یوجد ما نفعله، حیث هذه األمور
لیست بأیدینا، وانما بید والة األمور، ولهم نظرة بعیدة قد ال نراها من موقعنا،

ونلتمس لهم األعذار.
فماذا نفعل إذا كان هناك ظلم في بلدنا، قد یعرضه للزوال أو العذاب؟

فلنعد لالستثنائیین في القانون العام: (وان من قریة اال نحن مهلكوها قبل یوم
القیامة، أو معذبوها عذابًا شدیدًا).

بَُّك ُمْهِلَك اْلُقَرى ِبُظْلٍم َوَأْهُلَها االستثناء األول: في األنعام: (ذِلَك َأن لَّْم َیُكْن رَّ
َغاِفُلوَن).

فاهللا یعد بأنه سیمهل بلد ویحفظه من الزوال أو العذاب ان كان أهله غیر مدركین
أن هناك ظلم في بلدهم، لكن ما أن یعلموا حتى ُیلغى سبب االمهال.

مثًال في بلدي الكویت هناك ظلم واقع على فئة (البدون)، وموضوعهم باختصار؛
أن غالبیتهم كانوا بدو رّحل أبان ترسیم الحدود بإشراف بریطانیا مطلع القرن



الماضــــي، ولــــم یقیــــدوا أنفســــهم وأبنائــــهم فــــي ســـجالت الــدولة،
ألنــهم كــانوا رعــاة غنــم وكــانوا یالحقــون المطــر فــي البــر، فخشــوا أن
یتقیــدوا كمواطنــین فــي الكــویت فــال یستطیعون دخول السعودیة أو العراق
بحرّیة مع حاللهم، وظلوا بال أوراق رسمیة، حتى ظهر النفط والح الرخاء،
فاندس بینهم متسلقین وانتهازیین. ولرغبة الدولة بالتحقق من الـ(بدون) األصلیین
من المندسین قامت بالضغط علیهم للكشف عن هویاتهم، فمنعتهم من العالج في
المراكز الصحیة الحكومیة، والدراسة في المدارس الحكومیة، والعمل في
الوزارات، والسفر (اصدار جواز سفر)، وحتى الزواج (ال یمنحون عقد زواج
وانما یكتبون عقدهم على أوراق غیر رسمیة)، وحتى شهادات میالدهم ووفاتهم

مؤقتة وتجدد سنویًا.
وهكذا لدینا هذا الظلم في الكویت، والذي نحن لسنا بغافلین عنه، بل نعلم بوجوده
جیدًا، ولألسف نحن راضین به، ألن معظمنا ینظر الى جزء كبیر منهم كفئة ال
تنتمي للنسیج االجتماعي الكویتي، ألنهم أتوا بعدما لمع النفط في الصحراء، التي
استوطنها أجدادنا وأحبوها ورضوا بشظف عیشها، وأكلوا المتوت والخّریط
وشربوا الماء المالح، وماتوا بالجدري والطاعون، وقاتلوا في الرقة والجهرة،
وتمسكوا بوطنهم بینما كانت بالد مجاورة ترفل بالخیرات، ثم أتوا هؤالء من تلك

البالد عندما رأوا أن هناك بلد سیقدم لهم المزید، مّدعین أنهم أبناءه.
هذا هو شعور الغالبیة، ونحن نعلم أن هناك ظلم واقع علیهم، ونحن نتعاطف

معهم، ولكن لدینا حساسیة من موضوع منحهم الجنسیة، لألسف.
وهذا مثال للظلم غیر المغفول عنه، ولو بحثت في كل بلد ستجد ظلم من نوع ما،
غیر مغفول عنه، وكان ظلم البدون مجرد مثال، للظلم الذي قد یعرض بالدنا

للزوال أو للعذاب.
فما العمل كي نمنع عن بالدنا الهالك أو العذاب؟

هنا نأتي لالستثناء الثاني في قانون هالك وتعذیب المدن، وهي تختص بوجود
ظلم غیر مغفول عنه: (َوَما َكاَن َربَُّك ِلُیْهِلَك اْلُقَرى ِبُظْلٍم َوَأْهُلَها ُمْصِلُحوَن).

وهكذا، ما دام أبناء البلد یتحدثون عن ظلم واقع في بلدهم، ویحاولون ایجاد طریقة
إلزالته، بالطرق السلمیة، وبال اثارة الفتن، أو االخالل باألمن، وغیره.

ما داموا یحاولون مساعدة المظلوم، وازالة الظلم، فاهللا یعد أنه لن یهلك البلد أو
یعذب أهله.

***



الحب من أول شّمة
لدى الناس روائح جسم مختلفة، وبدرجات قوة متفاوتة.

قد تكون رائحة البعض مؤذیة بالنسبة لك على نحو مریع، وأحیانًا مقبولة، أو حتى
محّببة نوعًا ما، وهذا ان حدث فهو مؤشر على أنكما ستكونان زوجین مثالیین.

ال تضــحك، فحســب البروفیســور (تــیم جــیكوب) مــن جامعــة كــاردیف، لــو
أردت أن تعـرف مسـتقبل عالقتـك مـع أي شـخص، مـا علیـك اال أن تشـّمه،

وسـتتضح لـك األمور كلها.
وهــذا نــوع مــن الحصــانة التــي یطلقـها الجسـم للحفـاظ علـى النسـل، لمنعـه
مـن االختـالط مـع جینـات غـیر مناسـبة، Immunity genes فـیطلق مـع
سـوائل ودهـون الجسم رائحة تكون مرفوضة من غیر المتوافقین جینیًا معك،

وجَذابة للمناسبین.
وبذلك ال یوجد شيء اسمه (حب من أول نظرة)، وانما (حب من أول شّمة).

***
https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2013/sep/08/ca
n-you-smell-perfect-partner
http://www.rense.com/general60/smell.htm
http://www.rawstory.com/2013/09/can-you-smell-the-
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دواب السموات واألرض
یقول اهللا في سورة الشورى: (ومن آیاته خلق (السموات) و(األرض)، وما بث

(فیهما) من (دابة)، وهو على جمعهم إذا یشاء قدیر).
الحظ أنه بث (الدواب) في (السموات) مجموعة، و(األرض) منفردة.

ثم یقول في سورة النور:
(واهللا خلق كل دابٍة من ماء، فمنهم من یمشي على بطنه، ومنهم من یمشي على
رجلین، ومنهم من یمشي على أربع، یخلق اهللا ما یشاء، ان اهللا على كل شيء

قدیر).
فیقرر حقیقتین، األولى: أن كل دابة (في السموات واألرض) مخلوقة من ماء،
فاذًا الجن لیسوا من ضمن الدواب، ألنهم مخلوقین من نار (وخلق الجان من مارج

من نار).
ثــم یقــرر حقیقــة ثانیــة: أن كــل الــدواب (فــي الســموات واألرض)
یتحــركون، امــا زحفــًا علــى البطــون، أو سـیرًا علـى قـائمتین، أو جریـًا علـى

أربـع وبـذلك یسـتثني المالئكـة والجن من الدواب، ألنهم یطیرون.
ثم یقول في سورة النحل:(وهللا یسجد ما في السماوات وما في األرض من دابة

والمالئكة وهم ال یستكبرون).
موضحًا، أن (الدواب) التي في (السموات) و (األرض) لیست مالئكة، ألن
المالئكة معطوفة علیها، فبذلك هي ال تشملها، وعطف الشيء على الشيء في

اللغة یقتضي المغایرة، مثلما في قوله (ثیباٍت وأبكارًا).
فاذًا؛ هناك (دواب) في هذا الكون الواسع، غیر الذین على األرض، وهم لیسوا

مالئكة أو جن، وهم أمم مثلنا.
***

 



الكوابیس والنوم على الشق األیمن
یقول الدكتور (كالڤن كاي- تشن یو) من جامعة (شوي یان) بهونج كونج: أن

النوم على الجانب األیمن یمنحك أحالمًا وردیة.
فحسب الدراسة التي تناولت شریحة تتكون من ستمائة وسبعون شخص، اكتشف
أن النوم على الجانب األیسر والظهر یسببان الكوابیس، والنوم على البطن یحّفز
األحالم الجنسیة، أما النوم على الجانب األیمن فهو الوضع األمثل للنوم الهانئ

واألحالم الجمیلة.
قبل الدكتور (كالفن) بأربعة عشر قرنًا قالها شخص أّمي لم یكن عنده دكتوراة ولم
الِة، ُثمَّ ْأ ُوُضوَءَك ِللصَّ تتوفر لدیه دراسات جامعیة: «إذا َأَخْذَت َمْضَجَعَك َفَتَوضَّ

اْضَطِجْع َعَلى ِشقَِّك اَألْیَمِن» مسلم.
***

http://www.sciencealert.com/your-sleeping-position-can-
affect-what-you-dream-about-more-than-you-think
http://www.everydayhealth.com/sleep/can-changing-
your-sleep-position-alter-your-dreams.aspx
http://www.prevention.com/health/sleep-energy/sleep-
position-linked-types-dreams
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غّیر تفاصیل حیاتك تتغّیر حیاتك
كان الرسول یقلب رداءه بعد صالة االستسقاء.

وأمر بتغییر جنب النائم عند رؤیة كابوس.
وكان یغیر طریقه بعد العودة من صالة العید.

فما الحكمة من هذا القلب والتغییر؟
هناك رأي بأنه كان یفعل ذلك تفاؤًال بتغیر الحال الى األفضل.

فمثًال، في صالة االستسقاء: من الجدب الى المطر. ومن الكابوس الى الحلم، وبعد
صالة العید: من العمل الى الراحة.

فما عالقة تغییر طریق أو قلب رداء بتغیر الحال؟
وكیف یمكن لذلك أن یؤثر على مجریات األحداث؟

هناك أبحاث لـ(لین ماكتجارت) تناقش تأثیر وعینا على المادة، وأن أفكارنا
الموّجة تستطیع القیام بأمور «خارقة للطبیعة»، مثلما ندمر بالحسد أشیاء بقوة

الوعي.
وأبحــــاث (مــــاكتجارت) بــــالتعاون مــــع جــــامعات عریقــــة مثـــل
بنســلفانیا وأریزونــا وكــالیفورنیا، أثبتــت أنــه مثلمــا نملــك القــدرة علــى
التــدمیر مــن خــالل الحســد وإنزال اللعنات، لدینا القدرة على االصالح، من

خالل (عقد النیة).

(عقد النیة) هو أمر خطیر بالحقیقة، وقد تتالعب به بغیر قصد فتتسبب لنفسك أو
لغیرك بأمر سيء.

فـ (عقد النیة) هو التركیز على أمر، حتى یتم استیعابه بالوعي، ومن ثم اعادة
اطالقه للتأثیر على األشیاء.

ً



مثــًال، ان كنــت قلــق مــن أن ســیارتك ســتتعطل، وتفكــر بــذلك باســتمرار،
فســتعقد النیــة، وســتتعطل ســیارتك بسـبب تـأثیر وعیـك علـى جزیئاتـها، ولـیس

ألنـها كـانت ستتعطل.
فنحــــن نعــــیش فـــي عــالم یعــج بالطاقــة، نؤثــر ونتــأثر فیــه، ووعینــا یبــث
طاقــة ایجابیــة أو ســلبیة، فمثلمــا یمكنــك أن تعطــب ســیارة بالحســد ألنــك
تمنــیت زوالــها مــن صاحبها، یمكنك أن تعطب سیارتك أنت ان ركزت بطریقة

ما على ذلك.
في الخلیة تدور الجزیئات حول النواة، وكلما كانت حركة الجزیئات ثابتة: كلما

كانت المادة متماسكة. أما ان اضطربت فستتفكك المادة.
حســب أبحــاث (مــاكتجارت) أن مــا یحـدث عنـدما یتعـرض شـخص للحسـد
هـو أن الطاقـة السـلبیة الموجـهة مـن الحاسـد تسـتهدف دورة الجزیئـات

وتضـعف حركتـها، فتصبح عرضة للعطب، واألمراض واألحداث السیئة.

وهنــاك الحــدیث المــرفوع عــن وهــب بــن قــیس: (ال تمارضــوا فتمرضــوا)
حــیث یســتوعب وعــي المــّدعي المــرض وتبــدأ جزیئاتــه بــالتفاعل تبــاعًا

بســبب شـكواه وتمثیـل دور المریض، بینما هو سلیمًا معافى.
ومع أن هذا لیس موضوعنا، ولكن مهم االنتباه لهذا األمر، ولیس بالنسبة للمرض
فقط، وانما الحوادث والمشاكل التي تعرض في المسلسالت واألفالم واألخبار،

حاول أال تشاهد مثل هذه األمور.
نعود لموضوعنا األساسي، وهو تعمد الرسول قلب رداءه بعد صالة االستسقاء،

وتغییر الجنب عند الكابوس، والطریق بعد صالة العید.
التغییر یشعرنا بالتجدید، ویبث فینا التفاؤل. ثیاب جدیدة، ساعة، سیارة، أثاث، وما

شابه.
غیر األشیاء من حولك لتتغیر حیاتك لألفضل.



وتخلص من األشیاء القدیمة، التي ارتبطت بالماضي، وتشبعت بخلیط من الطاقات
االیجابیة والسلبیة، والذكریات، بدًال من أن تبث فیك التفاؤل بالمستقبل.

وال تقرأ عن األمراض، وال تشاهد مقاطع عن حوادث سیارات ومآسي اآلخرین،
وابتعد عن أفالم الدراما والرعب، وأمأل حیاتك بأشیاء تود أن تحدث لك.

غیر األشیاء من حولك تتغیر حیاتك.
***

لین، تجربة النیة، مركز الراشد، ماكتاغریت
https://en.wikipedia.org/wiki/Lynne_McTaggart
http://theintentionexperiment.com/about_lynne
http://youtu.be/JEg7CigglEM
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ما تبصرون وما ال تبصرون
هل تعلم أن عیناك تخدعانك، مثال: األلوان لیست ألوانًا، وانما أطوال موجات
كهرومغناطیسیة، وكل ما یحدث هو أن الخالیا العصبیة في قاع العین تستقبل هذه

الذبذبات حسب أطوالها، ومراكز البصر في الدماغ تعطیها األلوان التي نراها.
واألشیاء بالظالم تختفي، لكنها موجودة، أو ربما ال.

عندما تلتقط عیوننا األشیاء تحولها لمعلومات، یتم ارسالها للعقل لتفسیرها،
واعطائنا فكره عما ننظر الیه، فالعقل یقوم بتحلیل ما نراه ویمنحنا أقرب تخمین

عما نشاهده.
یصنع العقل اختصارات لتفسیر كل ما یحیط بنا، لیصبح مفهومًا. حیث تتلقى
عقولنا مالیین االشارات الحسیة (في كل ثانیة 40 ملیون اشارة) مما یجعل العقل

یحاول بأقصى سرعة تكوین فكرة مفهومة عما یصل الیه من العینین.

لكن هل هو حقیقي؟
تخبرنا سورة ق أنه بعد الموت ُیكشف عن أبصارنا حجاب: (لََّقْد ُكنَت ِفي َغْفَلٍة

مِّْن هذا َفَكَشْفَنا َعنَك ِغَطآَءَك َفَبَصُرَك الیوم َحِدید)، فنرى األشیاء على حقیقتها.
لكن ما هي حقیقتها؟

نحن نرى الموجات الكهرومغناطیسیة التي بین الحمراء والبنفسجیة، وحسب
الرسم التوضیحي باألسفل یمكنك المقارنة بین كم (ما نرى) وكم (ما ال نرى).



وهكذا، أحكامنا التي نطلقها على األشیاء تأتي نسبة الى حواسنا المحدودة، والعالم
هذا عرفناه من خالل حواسنا التي تنقل المعلومات الى عقولنا.

فنحــن باالضــافة الــى أننــا ال نــرى أغلــب األشــیاء التــي تحــیط بنــا، نحــن
نــرى أشــیاء ال وجــود لــها، فبعـض النجـوم التـي نراهـا بعضـها قـد مـات
وانـدثر منـذ زمـن بعیـد، وعندما ننظر الیها نحن نحملق بال شيء، ومأخوذین

بجماله.
هذا سوى االنعكاسات، التي نرى األشیاء معكوسة فیها، فأنت عندما تنظر في
المرآة هي تعكس صورتك من الیمین الى الشمال، بمعنى ان حركت یدك الیمنى،

سترى یدك الیسرى تتحرك في المرآة.
إذا هل هي تعكس كل شيء معكوسًا، ال هذا لیس صحیح، فهي ال تعكسك مقلوبًا،
رجلیك الى أعلى ورأسك الى أسفل، هي فقط تعكس بشكل أفقي، الیمین الى

الیسار، هكذا بدون سبب.
من هنا ارتبطت المرایا بعالم غامض یسكنها في األساطیر، وكائنات غامضة تطل

من المرآة وتخاطب من یخاطبها وتخبرهم بأمور.
وهناك سحر یدعى (سحر المرآة) حیث ُتكتب طالسم على المرآة من الخلف،
ویعطونها للمرأة لكي تضعها في بیتها، فما أن ینظر زوجها فیها، حتى یسري فیه
السحر فورا، فیطیعها ویكون عبدًا لها، والبطال السحر كان البد من كسر المرآة.
وفي قصة بیضاء الثلج Snow white كان جنیًا یسكن المرآة، ویخاطب

الساحرة من خاللها.
اآللهة المصریة نوت Nut آلهة المرایا، وكل االنعكاسات، في الماء والزجاج
والحجر، والكرات البللوریة. وهي التي تحكم عالمهم الذي یرونه، فهي تنقل لهم

صورته، وهم یعبدونها كي تریهم العالم كما یحبونه، ال على حقیقته.
وكان في بابل القدیمة مرآة سحریة، فاذا غاب شخص، أتوا المرآة ورددوا أمامها

اسمه، فیرونه فیها، ویطمئنون علیه.
لماذا المرآة؟

حاســة النظـر مـن أسـهل الحـواس التـي یسـتطیع الجـن التـأثیر بـها، فسـحرة
فـرعون كـان (یخیـل الیـه مـن سـحرهم أنـها تسـعى) و (سـحروا أعـین النـاس



واسـترهبوهم وجاءوا بسحر عظیم)، فالجن من نار، ومعظم تأثیراتهم حراریة
غازیة، وأبصارنا تتأثر بالحرارة والغازات، فالسراب وهم تسببه الحرارة، حیث

نرى ماء، فیما ال یوجد أي ماء.
یجب الحذر من المرایا فالعالم الذي بداخلها بأشخاصه وأشیائه لیس حقیقیًا، وانما

هو موجات كهرومغناطیسیة مرتدة من هنا وهناك.
والجن یدخلون خالل المرآة لالنسان من ثالثة أبواب:

1/ الحسد: وهو بابهم المعتاد، وفي المرآة یكون تأثیرهم أقوى بسبب حسد
الشخص لنفسه واعجابه بها.

2/ الضیق: ألمر یراه في نفسه ال یعجبه، فتهبط مناعته، ویجدون ثغرات یدخلون
الیه منها.

3/ الــفزع: یصــاب البعــض بمفــاجأة عنــد النظــر ألــى أنفســهم، ربمــا لتغــیر
االنــارة فــي مكــان المــرآة، أو لتغـیر فـي أشـكالهم، وهـذا منفـذ قـوي للجـن،

فـأي لحظـة ضـعف لالنسان تعتبر فرصة ذهبیة بالنسبة لهم.
وقد قال ابن القیم في (زاد المعاد): «ومن نظر في المرآة لیًال، فأصابه َلْقَوٌة، أو

أصابه داء فال یلومن اال نفسه».
***
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االنسان
قبل نحو مئتي ألف سنة، هبط مخلوق جدید على هذا الكوكب، بطيء الحركة،
لیس لدیه أنیاب وال مخالب، وال فراء یحمیه من البرد، وسقطة على علو أمتار
تقتله، ویغرق في الماء، وتؤذیه الشمس، والمطر، وال یأكل أي شيء اال مغسوًال

ومطبوخًا واال مرض.
البد أن الحیوانات استخّفت به عندما رأته أول مرة.

لكنها لم تلبث أن غیرت فكرتها عنه، فقد أثبت سریعًا بأنه المخلوق األشد فتكًا
على الكوكب.

انه االنسان الذي انحنت له المالئكة.
***



أم لإلنسان ما تمنى
بهذا أسلوب االستنكاري تخبرنا سورة النجم أن (االنسان لن یحصل على ما

یتمنى) و (أن هللا اآلخرة واألولى) وبیده األمر كله ویرجع الیه، ال لنا.
ومن الجانب اآلخر تخبرنا سورة الحج: (وما أرسلنا من قبلك من رسول وال نبي

اال إذا تمنى ألقى الشیطان في أمنیته).
وهكذا اآلیة تخبرنا: أن الشیطان یتسلط على األنبیاء خاصة فیدس في أمنیاتهم ما
یحورها عن مسارها الذي باألصل یكون في صالح األمة، لكن: (فینسخ اهللا ما

یلقى الشیطان).
وهكذا فاألنبیاء معصومین من دسائس الشیاطین في األمنیات، لكن ماذا عنا نحن،
وما هو موضوع األمنیات، ولماذا ال نحصل على ما نتمنى، وما عالقة الشیطان

باألمنیات؟
سأبدأ االجابة بـ «نرید ابلیس وال ادریس» وهي عبارة هتفها اللیبیون قبل أربعین

سنة، فذهب الملك ادریس السنوسي، وأتاهم الرئیس معمر القذافي.
وتمنى الفنان (أنور وجدي) ملیون جنیه وسرطان، وتحقق ما تمنى.

وأعرف شخصًا كان یحب دراجته الناریة لدرجة قوله أنه یتمنى لو ُتدفن معه،
وبالفعل مات في حادث، محترقًا على دراجته، بحیث اضطروا لدفن أجزاء منها

معه في قبره.
العرب تستخدم (لیت) للتمني، وكذلك تعبیرًا عن الندم.

لماذا؟ ماذا تمثل األماني، وكیف یستغلها الشیطان لیدخل منها الى االنسان؟
بالحقیقة أن األماني تعبر عن عدم الرضى بالمقسوم: (َقاَل الَِّذیَن ُیِریُدوَن اْلَحَیاَة

الدُّْنَیا َیا َلْیَت َلَنا ِمْثَل َما ُأوِتَي َقاُروُن انَُّه َلُذو َحظٍّ َعِظیٍم).
َل بینمــا هنــاك تحــذیر فــي اآلیــة (32) مــن ســورة النســاء: َوَال َتَتَمنَّْوا َما َفضَّ
ا اْكَتَسُبوا، َوِللــنَِّساِء َنِصیــٌب َجاِل َنِصیــٌب ِممَّ الــلَُّه ِبِه َبْعَضُكْم َعَلى َبْعٍض، ِللــرِّ

ا اْكَتَسْبَن، َواْسَأُلوا اهللاََّ ِمْن َفْضِلِه، انَّ اهللاََّ َكاَن ِبُكلِّ َشْيٍء َعِلیًما. ِممَّ
كما نرى: اآلیة تنهى عن التمني، وأن لكل منا نصیب مقسوم، وفي النهایة تأمر
بأن نسأل اهللا من فضله، بدون تحدید ما نرید، فهو اهللا الذي یعلم ما هو األفضل

لنا.
وهكذا بالمقابل ان تمنینا شيء بعینه، ولو بدون قصد، فسیأتي مع عواقب: عاقبة

التمني، وعاقبة عدم الرضى، وعاقبة عدم التفویض.
فاهللا علیم بما یصلح لكل واحد منا. فعندما نطلب ما لم یقسمه اهللا لنا، فآنذاك علینا

أن نتحمل عواقب ما تمنیناه.



یقول الطبري في تفسیر اآلیة (32) من سورة النساء: «ولیحذر الذین یخالفون
عن أمر اهللا، وعن (قضائه فیهم)، أن تصیبهم قارعة تذهب بما بقي من آثارهم في

هذه األرض، كما ذهبت بالذین من قبلهم».
سورة سبأ تقص علینا قصة شعب كامل فعل هذا:

حیث قال السبئیون: (فقالوا ربنا باعد بین أسفارنا، وظلموا أنفسهم، فجعلناهم
أحادیث ومزقناهم كل ممزق ان في ذلك آلیات لكل صبار شكور).

فقــوم ســبأ األرســتقراطیین كــانوا یســتمتعون بالســفر فــي قنــوات ســد
مــأرب، فتمنــوا أن تطــول المســافة لكــي یســتمتعوا أكثــر، فمــا حــدث هــو
أن اللــه حقــق أمنیتــهم، فمزقهم في أصقاع البالد، الجئین، مشردین، فلیستمتعوا

بطول السفر كما تمنوا.
وتختتم اآلیة بان فیما حدث لهم عظة وعبرة لكل: (صّبار) على ما قسمه ربه له،

(شكور) لما أعطاه.
***

الطبري، محمد بن جریر، تفسیر الطبري، بیروت، دار الكتب العلمیة
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ال تخبر اآلخرین عن مشاكلك
«فـ %20 ال یهتمون

والـ %80 الباقین سعیدین ألنك واقع بها»
لو هولتز

***
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problems-to-anyone-20
don-t-care-and-the
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السفر عبر الزمن
 

كــان جــورج كـالرك یشـاهد أحـد األفـالم الصـامتة كـجزأ مـن مشـروع تخـرج،
لكنـه تسـمر فـي مكانـه عنـدما شـاهد مقطـع مـن فـیلم (السـیرك) لشـارلي شـابلن

المنتـج عـام 1928، حیث تظهر امرأة بالفلم وهي تتحدث بهاتف نقال.

في الصورة یظهر رجل غامض في افتتاح جسر بكندا في عام 1941، یرتدي
الرجل نظارة ومالبس ویحمل كامیرا لیست من زمن الصورة، أصالة الصورة تم
تأكیدها ببرنامج وثائقي في قناة (ان تي في) الروسیة بواسطة علماء روس،
والصورة لم یتم عمل أي تعدیل علیها، فاألصلیة معروضة في متحف (برالورن

بیونیر) بكندا.
أوال: ما هو الزمن؟

انه حتما لیس الماضي ألنه لم یعد له وجود.
وهو لیس المستقبل، اذ لم یحدث بعد.

ال یبقى اال الحاضر، لكن كذلك الحاضر لیس اال الخط الرفیع بین الماضي
والمستقبل، فهو ال تكاد تنتبه له حتى یصبح في الماضي عدمًا.

إذا ما هو الزمن؟



حسب الفیلسوف برجسون «ال وجود للماضي وال للمستقبل: لیس الزمن اال هذا
شعور بتعاقب اللحظات. و أن وعینا هو الذي یجسد الزمن ویجعل له وجوًدا
بالتالي» وهو بذلك لیس شیئًا وانما شعور داخلي، أو كما لخص ذلك آینشتاین في
شرحه للنسبیة «ضع یدك على صفیح ساخن لمدة دقیقة وستشعر بأنها ساعة،

واجلس مع حبیبتك لمدة ساعة وستشعر بأنها دقیقة».
إذا الزمن: نفسي، فنحیاه ونشعر به، وحین ال نبحث فیه. ال نشعر به وال نحیاه،

فیختلط فیه الحاضر بالمستقبل والماضي. فیتحول الى: ذكریات، وأمنیات.
قــال الرســول: «ال تقــوم الســاعة حتــى یتقــارب الزمــان وتكــون الســنة
كالشــهر، والشــهر كالجمعــة وتكــون الجمعــة كــالیوم، ویكــون الــیوم

كالســاعة، وتكــون السـاعة كالضرمة من النار».
وفي الحدیث الشریف اشارة الى نسبیة الزمن وكونه شعورًا داخلیًا، فالحدیث
یشیر الى تسارع الحیاة وانشغال الناس مثل أیامنا هذه فال نكاد نشعر بالشهر، وال

بالسنة.
في سورة طه نحو ذلك في قول أصحاب الجحیم:

«یوم ُینفخ في الّصور وَنْحُشر المجرمین یومئذ ُزرقا، یتخافتون بینهم ان لبثتم اال
عشرًا، نحن أعلم بما یقولون اذ یقول أمثلهم طریقًة ان لبثتم اال یوما» فهم
عاجزین عن تحدید مدة حیاتهم على األرض، ویتناقشون بینهم، فیقترح أحدهم
أنهم عاشوا عشرة أیام، وآخر یعترض ویؤكد أنه كان یومًا واحدًا عاشوه في
الدنیا، تخیل كل السنوات التي عاشوها وفعلوا ما فعلوا لیستحقوا العذاب، مع ذلك

هو یجزم أنه عاش یومًا واحدًا.
فلنعد الى موضوعنا، الزمن هو البعد الرابع للمكان، وهو مرتبط فیه، وبدورة
األفالك والجاذبیة، وهو یتغیر بحسب ابتعادك عن األفالك وبتغیر الجاذبیة، فقد
یتباطأ إذا كنت بالقرب من كتلة كبیرة، فمثًال ساعة على األرض تعادل 40 دقیقة

على كوكب المشتري.
وهناك تجربة حیث تم ضبط ساعتین، وضعت احداهما في طائرة نفاثة تطیر
بسرعة أكبر من سرعة الصوت لمدة ساعات، وأخرى ظلت على األرض، فلما
عادت الطائرة وجدوا أن ساعتها أّخرت جزًءا من الثانیة بالمقارنة بالساعة

الموجودة على األرض ولم تتحرك.
هذا بالنسبة لسرعة الصوت، فماذا عن سرعة الضوء؟

قال (آینشتاین)؛ عندما تنتقل في سرعة الضوء: یصبح الزمن یساوي صفر.
وهكذا، إذا انطلقت بسرعة تفوق سرعة الضوء سترجع بالزمن الى الخلف،

نظریًا.
نحن نناقش الموضوع بهذه البساطة: ما دمنا نسیر بالزمن لألمام (المستقبل)،

فبالتالي الرجوع للخلف (الماضي) ممكنًا.



بغض النظر عن السفسطة الفلسفیة التي تعترض على امكانیة وجود المعلول قبل
العلة؛ یعني أن عدت الى الماضي قبل أن یولد أباك فكیف ستوجد أنت في حین لم

یوجد سبب وجودك، نحن هنا نناقش االمكانیة فقط.
قدم (فرانك تبلر) عام 1974 مشروع آلة سفر عبر الزمن؛ تعتمد على اسطوانة
كثیفة الكتلة سریعة الدوران، بحیث تجر البعدین الزمان والمكان حولها، مكونة

مسارات زمنیة ومكانیة ممكن العبور خاللها.
أما (كیب ثورن) وزمالؤه فقد وضعوا تصمیًما آللة تعتمد على خلق ثقب دودي
میكروسكوبي في المعمل، وذلك من خالل تحطیم الذرة في معجل للجسیمات. ثم
یلي ذلك التأثیر على الثقب الدودي الناتج بواسطة نبضات من الطاقة، ویلي ذلك
خطوة تشكیله بواسطة شحنات كهربیة تؤدي الى فتح مدخل ومخرج للثقب
الدودي، وأخیًرا تكبیره بحیث یناسب حجم رائد فضاء بواسطة اضافة طاقة سلبیة

ناتجة عن نبضات اللیزر.
كل التجارب سریة، ونتائجها غیر معلنة.

عرج رسول اهللا الى السماء السابعة، بسرعة هائلة قطع فیها الكون كله بأقل من
لیلة، والذي عنده علم من الكتاب أحضر لسلیمان عرش بلقیس من الیمن الى
فلسطین بأقل من طرفة عین، وتباطأ مغیب الشمس حتى دخل یوشع بن نون

القدس.
هل السفر عبر الزمن ممكنًا؟

اهللا أعلم.
هل هو مستحیل؟

ال.
***

جریبن، جون، الكشف عن حافة الزمن، 2001، القاهرة، المجلس األعلى للثقافة
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الشخصیة الحیوانیة
Myers-Briggs Types :تصــــنیف مــــایرز - بــــریغز لألنــــواع

Indicator – MBTI
هــــو تصــــنیف للشــــخصیات البشـــریة حســب الســمات، ومنــه اشــتقت

العــدید مــن التصنیفات.
أحدها اختص بتحدید سمات الشخصیة من خالل الحیوان الذي تفضله.

لمعرفــــــة الشـــــخصیة الحیوانیـــة التابعـــة یجـــب مالحظـــة الشـــبه
الشـــكلي، الطبـــاع والحركـــات والمـــیول، فمثـــال؛ الشـــخصیة القططیـــة

محبـــة للقطـــط، وذات شـــبه بـــها، وبحركاتها، ومواءها حتى.
وبما أنني بدأت بالكالم عن القطط، سنستهل موضوعنا بالشخصیة القططیة:

لطیف المظهر مستمع جید، وودود، اال انه ال یتردد في أذیة من یحاول أذیته،
واثق من نفسه، مغرور، غدار، ال یعرف الوفاء اال لذاته ومصلحته. كثیر الحركة

حسب مزاجه، وبلید ان شعر بالرغبة بذلك.
یبرعون في حل األلغاز، ومهنتهم المفضلة الهندسة والریاضیات، یحبون اخفاء

األشیاء، ویحتفظون باألسرار.
الشخصیة الكلبیة:

ذوي حكمــة وبصــیرة وإدراك، یســتطیعون النجــاح فــي معظــم المجــاالت، ال
یحتملــون الوحــدة، ویكــونون صــداقات بســهولة، متعــددي القــدرات،
یكـرهون الخیانـة، وصادقین، ال یحبون المتنمرین، ویقفون بوجه الظلم حتى ولو

لم یكن لهم شأن به.
الشخصیة العصفوریة:

عــــاطفیین رقــــیقي المشــــاعر وحســــاسین، تنافســــیین، أذكیـــاء، یحبــون
الفــرح واالحتفــال والغنــاء والــرقص، مــرحین ویحــولون كــل شــيء الــى
نكتــة، یــهتمون بــاآلخرین ویساندونهم ویساعدونهم، ذوي امكانیات هائلة، لكنها

حبیسة مثل طیر في قفص.
شبیهي الخیول:

دافــئین، وبــاردین، ملــیئین بالتناقضــات، وتطوقــهم هالــة مــن الغمــوض، ال
یحبــون أن تكشــف أســرارهم حتــى ولــو كــانوا مـن قبـل أعز أصـدقائهم،
محبـین لألصـدقاء واألسرة، دموعهم عصیة، وال یظهرون مشاعرهم، محبین
للعلم والقراءة بشكل خاص، مستقیمین في حیاتهم ویجذبهم الثراء وحیاة الترف،
عملیین، یبذلون الكثیر لجلب االنتباه، یحبون أن یكونون محور االهتمام، لكن

یكرهون أن ینتقدهم أحد.



شبیهي الغزالن:
هــادئین، یحبــون التــأمل والتفكــیر بعمــق، رقــیقین وحســاسین، اال إنـهم
یخفـون ذلـك، یحبـون التنـاغم والنظـام، یحتـرمون أحاسـیس اآلخـرین، یجـاملون،
جـدیرین بالثقــــة، ویتغــــذون علــــى العــواطف فــي حیاتــهم التــي تحــوي
العــدید مــن القصــص الرومانســیة، یقــفزون مــن عالقــة الــى أخــرى،

یحبــون األســرة ولكنــهم یمــیلون الــى االستقاللیة.
شبیهي الذئاب:

مبدعین، یمیلون الى التدین واتباع العادات والتقالید، ال یشاركون اآلخرین
مشاعرهم اال بعد أن یصبحوا قریبین جدًا وبعد فترة طویلة، قیادیین بطبعهم،

واهًال لتحمل المسؤولیة، مخلصین، ومتفهمین.
شبیهي السمك:

دائمــا ســعیدین، حــیویین، ومحبوبــین مــن الجمــیع بسـبب لباقتـهم، مخلصـین،
ولـدیهم تعـاطف وارتبـاط مـع األشـیاء واألمـاكن واألشـخاص، فـال یحبـون

التغـییر فـي حیاتهم، ینتقدون أنفسهم كثیرا، ویحبون التحكم باآلخرین.
شبیهي البوم:

جادین على نحو مبالغ فیه، استقاللیین، خیالیین وكثیري الشك باآلخرین، ثوریین،
ال یندمجون اجتماعیًا، وانعزالیین، یحبون العمل الفردي، یفكرون بعمق ویحللون

األمور برویة.
شبیهي األفاعي:

استقاللیین، یتقبلون النقد، یتحملون اللوم، وال یتنصلون من مسئولیاتهم، لدیهم ثقة
بالنفس، ویحبون ذاتهم، ویعرفون امكانیاتهم جیدا، مع ذلك ال یقدمون كل ما

لدیهم، وال یكشفون كل أوراقهم، غموضهم یحبب اآلخرین فیهم.
شبیهي الدببة:

كفؤ لتحمل المسؤولیة، یساعد اآلخرین، یقدس األسرة، یحب قیادة اآلخرین، لكنه
یعجز عن الخطو خارج محیطه، وال یحب التغییر، فان سلمته قیادك اعلم أنك لن

تتقدم.
شبیهي الثعالب:

مــرحین، یحبــون االســتمتاع بــالحیاة، أذكیـاء، یتالعبـون بـاآلخرین، ال یقـرون
بـالخطأ، ویتملصـون مـن العقـاب، عفویـین، غـیر منظمـین، وال یخططـون
للمسـتقبل، ویخسرون األموال باستمرار، تراجیدیین ویحبون القصص الحزینة،
ناجحین في اقناع اآلخرین، فیمكنهم أن یصبحوا مسوقین ممتازین، ولكن لیس

اداریین.



شبیهي األسود:
عــادلین، ذوي ارادة، واداریــین، لكــن كرمــهم واســرافهم یمنعــهم مــن
االحتفـاظ المـال، التحكـم والمزاجیـة مـن عیوبـهم، طموحـین، وقیـادیین بـالفطرة،
عملـیین وغـیر عاطفیین، أصحاب قرار ویكرهون التردد، برودهم ساحر،
شخصیتهم قویة وتجتذب اآلخرین، خصوصا ضعاف الشخصیة، ویعرفون كیف

یستغلونهم جیدًا.
شبیهي القرود:

مسالمین، حیویین، نشطین، مرحین، ال یدققون، ویتغاضون عن اساءات
اآلخرین، یعیشون حیاتهم یومًا بیوم، ال یخططون للغد، ویجدون الجانب المشرق
من العثرات التي تصادفهم بالحیاة، یهتمون لمشاعر اآلخرین، معطائین واألنانیة
والبخل غیر موجودین في قوامیسهم، یحبون التضحیة من أجل اآلخرین وتشعرهم
بسعادة ال توصف، ممكن أن یفعلوا من أجل اآلخرین ما ال یفعلونه من أجل

أنفسهم.
شبیهي الطواویس:

خیالیین، یؤمنون أنهم األقوى واألعظم واألنجح واألذكى واألجمل في العالم،
وانهم على صواب دائما، وهم ال یصغون الى اآلخرین، ویشفقون علیهم لضعفهم
وغبائهم. ال یهمونهم وال ینتظرون منهم اال االعجاب واالنبهار، هم ناجحین،
ویصلون الى حتى أبعد مما یطمحون، بسبب ثقتهم بأنفسهم، التي توهم اآلخرین

بأنهم محظوظین ألن الحیاة وضعتهم في طریقهم.
شبیهي الصقور:

سریعي البدیهة، متحفزین دائمًا، ارتجالیین، أذكیاء، لكن ال یحسنون التعبیر عن
مشاعرهم، وال یلتزمون بوعود.

***
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الصدق مع النفس
تبدأ قصتنا عند عودة الرسول من غزوة تبوك، وتوافد المتخلفین وهم یعتذرون

بشتى أنواع األعذار، والرسول یقبل منهم ویحیل حقیقة أمرهم الى اهللا.
وكعب بن مالك ینتظر دوره مع المتخلفین، حتى جاء دوره فتبسم الرسول في
وجهه تبسم الغاضب (جرب أن تفعل ذلك لتعرف أثر ذلك على كعب وأنه
یفترض به أن یثنیه عن قول الحق خوفًا من التأنیب) لكن كعب كان صادقًا مع
نفسه، فأخبر الرسول أنه تخلف بال عذر، وأنه نادم، فأمره أن یذهب حتى یقضي

اهللا فیه.
وهكــذا نجــى الكــاذب، وعــوقب الصــادق، لكــن الكــاذبین ال أهمیــة لــهم،
أمــا الصـادق فُیقاسـي، ألنـه لـیس كـأي أحـد، وال یعـامل معاملـة أي أحـد، وكمـا
یقـال غلطـة الشاطر بألف، فال تنزعج عندما تعاني بینما ترى من هم أسوأ منك

یعیثون بال عقاب، بینما ُتعاقب ألقل هفوة، فذلك دلیل أنك تنتمي لفئة كعب.
عمومًا، أمر الرسول الناس بعدم مخاطبته، ثم بعد أربعین یوم وهو یمشي ویبتعد
عنه الناس كالمصاب بمرض معدي، ویكلمهم فال یردون علیه، ویتحاشون النظر

الیه عندما یمر بجانبهم، أمر الرسول امرأته بمفارقته.

فذهب عنه آخر شخص كان یكلمه على وجه األرض.
وهو في حاله تلك، یواجه ضغوط الندم والوحدة، والقلق من طول أمد هذا الوضع
الصعب، والى متى سیطول، هل سیستمر أشهر أم سنین، أم الى األبد. اذ بمنادي

یبحث عنه في السوق، ففرح، فقد یكون الفرج قد حان.
فاذ بالمنادي نبطیًا قدم من الشام برسالة من ملك الغساسنة جبلة بن األیهم یخبره

أنه علم بوضعه وأنه إذا ذهب الیه فسیكرمه.
وهكذا فوق البالء الذي هو فیه، بدأ أعداء االسالم یستمیلونه، البد أن نفسه
ساورته بالذهاب وترك هذا الوضع البائس، واالنتقام منهم جمیعًا على مقاطعته،
ألنه كان صادقًا، بینما یمشي الكاذبین بالطرقات یخاطبهم الناس ویضحكون

معهم.
لكن كعب لم یكن من هذا النوع، فأحرق الرسالة، وصبر عشرة أیام ثقیلة أخرى

قبل أن تنزل آیة: (وعلى الثالثة الذین خّلفوا) تبشره بعفو اهللا عنه.
فأعطى الذي بشره ثیابه التي یرتدیها، واستعار أخرى وذهب رأسًا الى الرسول

فسأله: یا رسول اهللا، أمن عندك أم من عند اهللا؟
قال: ال بل من عند اهللا، انكم صدقتم اهللا فصدقكم اهللا.

ختــامًا، یمكنــك أن تعتــذر كمــا شـئت: (ال أسـتطیع)، (لـم أقـدر)، (اآلخـرین
یفعلـون هـذا)، لكـن اعلـم أنـه ال ینجیـك اال الصـدق مـع نفسـك، وقـد تعـاني،



ألنـك عنـدما تصدق مع نفسك تخرج من دائرة الهامشیین وتدخل في زمرة
المهمین عند اهللا، وآنذاك سیكون علیك أن تصبر، وتتذكر كعب.

***
الذهبي، شمس الدین محمد، سیر أعالم النبالء، بیروت، دار الكتب العلمیة



دوائر الزمن
في 14 مایو/ أیار 1948 قامت اسرائیل.

اســــرائیل كــــدولة لــــم تقــــم اال مــــرتین، األولــــى تحــــت حكــــم آل
داوود، عـــام 1000 قبــل المــیالد. ولــم تــدم اال نحــو 70 عــام بأفضــل

أحوالــها، ثــم انقســمت الــى مملكتــین متنازعتین، حتى أنهاها البابلیون.
والثانیة في 1948.

یقول نیتشه في نظریة دورة الزمن المسطحة؛ «الحقیقة منحرفة، ألن الزمان نفسه
یسیر بخط مستدیر، أوله یلحق بآخره».

یقصد أن األحداث تتكرر في دورات زمنیة، في تعاقب أبدي، حیث یلتقي الماضي
بالمستقبل، یلحق أحدهما بذیل اآلخر.

وهناك آیات عدیدة تدل على تعاقب الَعْود على الِبدء هذا؛ (أّمن یبدأ الخلق ثم
یعیده) النمل، (وهو الذي یبدأ الخلق ثم یعیده) الروم، (قل اهللا یبدأ الخلق ثم یعیده)

یونس، (اهللا یبدأ الخلق ثم یعیده ثم الیه ترجعون) الروم.
فلنشرح اآلیة األخیرة، وهي الـ(11) من سورة الروم:(اهللا یبدأ الخلق ثم یعیده ثم

الیه ترجعون).
تشیر اآلیة الى بدایة لدورة الخلق (یبدأ الخلق)، ثم تدخل الدورة في طور االعادة

والتكرار (ثم یعیده)، حتى تعود الى نقطة البدایة (ثم الیه ترجعون).
وأورد بخاري ومسلم قوله في خطبة الوداع: (أن الزمن قد استدار كهیئته یوم

خلق اهللا السموات واألرض).
مبینًا أن دورة الزمن دائریة، وأنه ال یسیر بخط مستقیم، وعندما تكون حركة
الزمن دائریة، هي تمر بمحطات ترتكز علیها، فتجتذب األحداث التي تحدث

خاللها، ویجعلها ترتبط باألماكن، واألشخاص.
فمثًال؛ احتمى الملك عبد العزیز بن سعود بجد األمیر جابر الصباح رحمهم اهللا

جمیعا، في 1890، عندما اجتاح ابن رشید الجزیرة.
ثم وبعد 100 عام بالضبط احتمى جابر الصباح بابن الملك عبد العزیز، في

1990، عندما اجتاح صّدام حسین الكویت.
ولمن سیكون موجودًا في 2090، سیشهد حدثًا مماثًال، بفارق تبادل األدوار.

األمر مرتبط بأماكن، تواریخ، أرقام، وأیام.
فمثًال، تسلم صالح الدین القدس من الصلیبیین في یوم الجمعة األول من محرم

عام 567هـ، 1187/10/2 مـ.



ثم سلمها السلطان (الكامل) لإلمبراطور (فریدریك الثاني) في یوم الجمعة 16
جمادى اآلخر 626 هـ، من فبرایر 1229مـ.

ثم استرجعها األشرف خلیل بن قالوون في یوم الجمعة 16 جمادى األول
690هـ، 1291/8/3مـ.

ثم ُمنحت للیهود من خالل وعد بلفور في یوم الجمعة 1917/11/2مـ.
لكنهم أعلنوا قیام دولتهم في 1948/5/14مـ، وكان یوم جمعة.

وهكذا حسب نظریة دورة الزمن المسطحة، نحن نرتقب یوم جمعٍة ما.
***
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االصطفاء
اسم (االنسان) العلمي هو (هوموسیبیان) وقد نشأ قبل نحو 200 ألف سنه فقط.

عظــــام شــــبیهي البشــر الســابقین لوجودنــا، هــي مــن فصــائل غــیر
فصــیلتنا، جینــهم یختلــف عــن جیننــا بنســبة 3 الــى %15، هــذا بجــانب؛ أن
االنســان المســتقیم یتكلــم ویتفاهم بواسطة اللغة ویستخدم األدوات ویطهو طعامه
ویدفن موتاه ویحترم األسرة ویرسم على الكهوف ویستر جسده ویتزین بالقالئد
وما الى ذلك، وما سبقه عكس ذلك، فهم ال یملكون لغة ویتفاهمون بواسطة
الزمجرة والصراخ، ویأكلون اللحم نيء وال یدفنون موتاهم ولیس لدیهم مفهوم

واضح لألسرة بل هم أقرب للقطیع تجمعهم غریزة البقاء على قید الحیاة.
یقول اهللا؛ (ان اهللا اصطفى آدم ونوحًا وآل ابراهیم وآل عمران على العالمین).

(االصــطفاء) فــي اللغــة یعنــي: تفضــیل واحــد علــى آخـرین. مثـًال تصـطفي
ابنـًا، ان اصـطفیته فـیعني أن لـدیك أبنـاء آخـرین اصـطفیته علیـهم، أمـا ان كـان

وحیـدك فلـن تصطفیه، ألن لیس هناك آخرین یماثلونه لتفضله علیهم.
اذن السؤال هو:

كیف (اصطفى) اهللا سیدنا آدم من بین مجموعة وهو أبو البشر وأولهم؟
یقول الدكتور عبد الصبور شاهین رحمه اهللا في كتابه (أبي آدم):

أنه كان هناك بشر قبل آدم ولكن كانوا غیر مكلفین وكان آدم واحد من هؤالء
البشر، فاصطفاه اهللا من بینهم، وبالتالي هو (أبو الناس) وهو (أول انسان) ولیس

(أول بشر).
ویدلل على رأیه باآلیة الكریمة (اذ قال ربك للمالئكة إني خالق بشرًا من طین،

فاذا سویته ونفخت فیه من روحي فقعوا له ساجدین).
حیث أن (إذا) مساحتها زمنیة قد تستغرق الوقت بین (الخلق من الطین)
و(التسویة)، وهي فترة زمنیة قد تكون طویلة جدًا. والمقصود بالتسویة هنا؛ أن
یجعله سویًا انسانًا عاقًال مكلفًا بحمل الرسالة االلهیة. وتتم هذه التسویة عن
طریق؛ نفخة اهللا من روحه، التي یفسرها بأنها لیست الحیاة، ولكنها العقل الذي
میز اهللا به االنسان عن سائر المخلوقات، فسجود المالئكة له ال بوصفه بشرًا بل

على انه المصطفى.
أما الدكتور زغلول النجار فله رأي آخر، ففي مناظرة تلفزیونیة بینه وبین د. عبد
الصبور شاهین على قناة (أم بي سي) قال؛ اهللا اصطفى سیدنا آدم من بین العدید

من (المخلوقات) ولیس العدید من (الخلق).
فاهللا اصطفى آدم من بین؛ الجبال والحیوانات والنبات وغیرها.



بدلیل قوله (ولقد كرمنا بنى آدم وحملناهم فى البر والبحر ورزقناهم من الطیبات
وفضلناهم على كثیر ممن خلقنا تفضیال).

فتفضیله هذا هو (االصطفاء) حسب رأي الدكتور النجار.
***

شاهین، عبد الصبور شاهین، أبي آدم، 1998، القاهرة، مكتبة الشباب الجوهري،
یسري عبد الرزاق، االنسان وسالالته، االسكندریة، المعارف عابدین، سامي،
أصل االنسان في القرآن، 2005، بیروت، دار الحرف العربي عابدین، سامي،
أصل االنسان في التوراة واالنجیل والقرآن، 2005، بیروت، دار الحرف

العربي
https://ar.wikipedia.org/wiki/أبي_آدم

https://www.youtube.com/watch?v=WVohideeQU0
https://resaletallah.com/2015/09/19/ هل-آدم-هو-أول-البشر-وأول-

انسان-خلقه-اهللا/
https://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_human_evolutio
n http://visual.ly/tag/evolution
http://evolution.berkeley.edu/evolibrary/article/humanevo

_02

https://ar.wikipedia.org/wiki/
https://www.youtube.com/watch?v=WVohideeQU0
https://resaletallah.com/2015/09/19/
https://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_human_evolution
http://visual.ly/tag/evolution
http://evolution.berkeley.edu/evolibrary/article/humanevo_02


الحقیقة المّرة
هنــاك دراســات متعــددة تقــرر: أننــا نــرى أنفســنا أكثــر جاذبیــة ممــا نحــن
علیــه بالحقیقـة. الدراسـات تقـول: أن النـاس یضـخمون أنفسـهم مـن الخمـس
أضـعاف حتـى الخمس والعشرین ضعفًا، بمعنى أننا نرى أنفسنا أجمل وأذكى

وأفضل، بأضعاف، مما نحن علیه في الحقیقة.
یقول الباحثون بأننا لذلك نكره رؤیة صورنا الفوتوغرافیة، ألنها ترینا حقیقتنا،
فنحن -رحمة من اهللا- لدینا نوع من الفالتر والمصفیات التي تحتفظ بأفضل ما
لدینا من صفات، وتضخمها، وتتغاضى عن سلبیاتنا، وتقّزمها، مما یوهمنا بأننا

نسخة أفضل من أنفسنا.
وحتى أصواتنا التي نسمع عندما نتكلم: غیر حقیقیة، بدلیل أننا غالبًا ما نصاب

بصدمة حین نسمع صوتنا عبر جهاز تسجیل، ألن صوتنا الحقیقي یكون غریبًا.
السبب هو أننا عندما تتحدث یهتز الحلق مسببًا اهتزاز تجاویف الفم والجمجمة.
هذا االهتزاز ینتقل بدوره الى طبلة األذن لیمتزج مع موجات الصوت. مما یجعل

صوتك أكثر عمقًا ودفئًا ورزانة.
أما حین نتحدث من خالل جهاز التسجیل فان الصوت ینتقل عبر الهواء مباشرة
الى األذن، وهذا الصوت الذي نسمعه عبر جهاز التسجیل هو صوتنا الحقیقي

والذي یسمعه اآلخرون دائما. تخیل ذلك.
لكن ال تكره نفسك.

***
http://www.scientificamerican.com/article/you-are-less-

beautiful-than-you-think/ http://io9.gizmodo.com/why-do-
we-hate-seeing-photos-of-ourselves-1450081943

http://www.cracked.com/article_19177_5-shocking-ways-
you-overestimate-yourself.html

 

http://www.scientificamerican.com/article/you-are-less-beautiful-than-you-think/
http://io9.gizmodo.com/why-do-we-hate-seeing-photos-of-ourselves-1450081943
http://www.cracked.com/article_19177_5-shocking-ways-you-overestimate-yourself.html


یحبون من هاجر إلیهم
ُءوا تستعرض سورة الحشر وصف عجیب لصنف نادر من المؤمنین: (َوالَِّذیَن َتَبوَّ
الدَّاَر َواْالیَماَن ِمن َقْبِلِهْم ُیِحبُّوَن َمْن َهاَجَر اَلْیِهْم، َوَال َیِجُدوَن ِفي ُصُدوِرِهْم َحاَجًة
ا ُأوُتوا، َوُیْؤِثُروَن َعَلى َأنُفِسِهْم َوَلْو َكاَن ِبِهْم َخَصاَصٌة، َوَمن ُیوَق ُشحَّ َنْفِسِه مِّمَّ

َفُأوَلِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن).
وهكذا هؤالء (تبوءوا) بمعنى أعطاهم اهللا (الدار) وهي البلد، حیث هم المواطنون
األصلّیون، وأعطاهم اهللا باإلضافة للـ(الدار) + (االیمان)، فعالمتهم؛ (محبة من

هاجر إلیهم) وهم الوافدین.
دائمًا ننظر ألنفسنا أننا (مؤمنین)، ولكن ضع ایمانك في هذا االختبار:

1 - هل تحب (الوافدین) ومن هاجر الى بلدك؟
2 - هل تجد في (صدرك حاجة)، وترى أنهم یزاحمونك في رزقك، وبلدك؟

3 - وهي األقسى: هل تؤثرهم على نفسك وأبناء بلدك؟
أخبرني اآلن: هل أنت من هؤالء الذین وصفهم اهللا بـ(المفلحین)؟

***
 



الكتب المقروءة ال تجتذب القراء
ال تتكلم كثیرًا، اذ كلما كانت فترات صمتك أطول، كانت الصعوبة بالغة في فك
شفرات شخصیتك. ال تتكلم عن نفسك وال عن أفكارك أو مشاریعك أو آمالك أو
مخــــاوفك، بــــل احــــرص أن تكــــون دائمــــًا البـــادئ بســلسلة مــن
األســئلة. وشــتت االنتبــاه عنــك، ان شعـــرت بفضــول أحــدهم ونیتــه

لوضــعك تحــت میكروســكوبه: اتبــع الخطوات التالیة:
1 - أثر فضول اآلخرین، وأجب على اسئلتهم بإجابات مبهمة، والزم الصمت

وصاحبه بابتسامه مجاملة، كمن یخفي شيء.
2 - تعلم التبسم بال مبالغة، وأظهر أنها ابتسامة مصطنعة، ارسمها على وجهك

بسرعة وازلها بنفس السرعة.
3 - أنصت وال تتكلم اال بما هو ضروري، واختصر كالمك، ودعك من

التفاصیل.
4 - االفتتاحیة هي كل شيء، افتتاحیة فلم، افتتاحیة روایة، أغنیة. تعلم كیف
تجذب المستمعین، ابدأ حدیثك بأهم (حدث)، (العقدة)، (المشكلة)، ثم تدرج الى

النهایة.
5 - كون قاعدة معلومات عامة عن كل شيء، كي تستطیع أن تشارك بكل

موضوع، بمعلومات صحیحة وموثوقة ومفیدة وجاذبة.
6 - هناك دراسة حدیثة تفید: أن كلما: أظهرت من جسدك، كلما: كون اآلخرین
عنك فكرة أنك مكشوف وواضح ومعروف ومفهوم سلفا. والدراسة تنصح بستر
الجسد بمالبس أكثر، والرأس، والعینین بنظارات، وما شابه. وتحاشي اللباس

القصیر والخفیف، وما شابه.
***

https://www.psychologytoday.com/blog/beautiful-
minds/201101/the-most-powerful-law-attraction

http://www.dialteg.com/reasons-why-women-like-quiet-
mysterious-how-to-be/ http://goodguyswag.com/10-

/proverbs-to-be-the-mysterious-man-every-girl-wants
 

https://www.psychologytoday.com/blog/beautiful-minds/201101/the-most-powerful-law-attraction
http://www.dialteg.com/reasons-why-women-like-quiet-mysterious-how-to-be/
http://goodguyswag.com/10-proverbs-to-be-the-mysterious-man-every-girl-wants/


الصّدیقین
ُسوَل َفُأوَلِئَك َمَع الَِّذیَن َأْنَعَم اهللاَُّ َعَلْیِهْم ِمَن تخبرنا سورة النساء: (َوَمْن ُیِطِع اهللاََّ َوالرَّ

اِلِحیَن َوَحُسَن ُأوَلِئَك رفیقا). َهَداِء َوالصَّ دِّیِقیَن َوالشُّ النَِّبیِّیَن َوالصِّ
والسورة تشیر الى تدّرج مرتبي یبتدئ بـ(النبیین)، ثم (الصّدیقین)، فـ(الشهداء)،

وینتهي بـ(الصالحین).
وكمــا نعلــم أن المرتبــة األولــى قــد ُأغلقــت بنبــوة ســیدنا محمــد، فــیبقى
أمــامنا األبــواب الثالثــة المتاحــة ألن نكــون مــع (الــذین أنعــم اللــه علیـهم)،

واألبـواب الثالثـة هـي:
الصّدیقین، الشهداء، الصالحین.

و(الشهداء) و(الصالحین) معروفین، لكن (الصّدیقین) غامضین.
فمن هم؟

یخبرنا المفّسرون أن (الصّدیق) هو الصادق، أو (الذي یصّدق األنبیاء)، أو
(الصادق مع نفسه)، أو (الذي یتحرى الصدق).

فلنفترض ذلك، ولكن ماذا عن الشهداء والصالحین، هل لم یكونوا صادقین،
الشهید ضحى بنفسه في سبیل اهللا والصالح یعمل األعمال الصالحة ویجتهد، ومع

ذلك لم یكونوا صادقین، ألم یصّدقوا األنبیاء، أو لم یكونوا صادقین مع أنفسهم؟
في رأیي أن الموضوع غیر ذلك.

ففي اللغة العربیة یتم التشدید (وضع عالمة الشّدة) كداللة على المبالغة بالفعل،
مثل (ُقِتلوا) و (قّتلوا تقتیال)، و(َتْنِزل) و(تنّزل المالئكة والروح فیها)، هذا من
ناحیة، ثم لدینا (االدغام) لمزید من المبالغة، وهو «ادخال حرف في حرف» كما

قال ابن منظور. مثال على ذلك (متزّمل) و(مزّمل)، و(متدّثر) و(مدّثر).
وإذا أردنا اضافة المزید من المبالغة بالفعل على (مدّثر) ستتحول الى (دّثیر)،
هكذا یكون أصل (الصّدیق) الفعل (متصّدق) تم ادغامها للداللة على المبالغة
فأصبحت (مّصّدق) ثم أضیف لها المزید من المبالغة بالفعل فأصبحت (صّدیق)،
وبذلك یكون (الصّدقین) الذین یأتون بالمرتبة الثانیة بعد األنبیاء، هم الذین یبالغون

ببذل الصدقة للفقراء.
دَِّقاِت دِِّقیَن َواْلُمصَّ وسأدّلل على نظرّیتي هذه بثالثة أدّلة، األول: (انَّ اْلُمصَّ
َوَأْقَرُضوا اهللاََّ َقْرًضا َحَسًنا ُیَضاَعُف َلُهْم َوَلُهْم َأْجٌر َكِریٌم) الحدید. حیث تم ادغام
حرف التاء في اشارة الى المبالغة بالفعل، وبذلك قطعنا شوطًا نحو أول مبالغة في

فعل (التصدق).
الدلیل الثاني من سورة یوسف، حیث یختم السجینین خطابهما له بـ(اّنا نراك من
المحسنین)، مما یدل على اكتسابه سمعة االحسان الى اآلخرین بالسجن، وعندما



عاد الیه الذي نجى منهما لیسأله تفسیر حلم الملك، قال: (یوسف أیها الصّدیق)
كصفة مرتبطة به واشتهر بها بین السجناء، والمرتبطة باإلحسان كما تدل اآلیة

األولى.
الدلیل الثالث لیس من القرآن وانما سنرجع قرونًا الى الوراء الى شخصیة توراتیة
اكتسبت لقب مشابه باللفظ، وهي شخصیة (ملكیصادق) أو (ملكي صادق) الذي
یقول سفر التكوین عنه «وملكي صادق ملك شالیم، أخرج خبزًا وخمرًا، وكان
كاهنًا للرب العلي» 18:14، وهكذا (ملكي صادق) كان یتصدق بالخبز والخمر

للرب.
و(ملكــي صــادق) لقـب ولـیس اسـم بـدلیل فقـرة مـن المزامـیر: «أقسـم الـرب
ولـن ینـدم: (أنـت كـاهن الـى األبـد علـى رتبـة ملكـي صـادق)» 4:110،
وحسـب الویكیبیـدیا هـذا اللقب كنعاني ویعني: (ملكي): (ملك)، أما (صادق)

وتلفظ أحیانًا (صیدیق) فتعني: (كثیر البر، أو الخیر).
وبهذا أكون قد ختمت بحثي، وكما قلت في البدایة باب المرتبة األولى لـ(الذین

أنعم اهللا علیهم) مغلق بسبب ختمه بنبوة سیدنا محمد.
وباب (الصّدیقین) مفتوح على مصراعیه.

***
http://mawdoo3.com/ تعریف_االدغام:_أنواع_االدغام
https://www.facebook.com/thequeenarabic/posts/633031
420053744

 

http://mawdoo3.com/
https://www.facebook.com/thequeenarabic/posts/633031420053744


الهالة
لطالما رسم القدماء األنبیاء والصالحین وحول رؤوسهم هالة، أو شعلة، أو نور.

بالحقیقة أن هؤالء القدماء لم یكونوا یفعلون ذلك عبثًا.

انها الـAura وتعني «النفس» بالیونانیة. وهي تشیر الى حقل من الطاقة،
كهرومغناطیسي، تبثه أجسادنا ویحیط بها.

كیف ینتج هذا الحقل؟
أوًال: لدینا الجهاز العصبي هو بالحقیقة كیبل كهربائي ینقل النبضات الكهربائیة
من المخ الى سائر أجزاء الجسم، كأوامر، وتعود بصور معلومات بصریة
وحسیة، كل هذا من خالل نبضات كهربائیة مستمرة بمقدار 0.085 واط، والتي

لو وصلتها بجوال فستشحنه خالل ثالثة أیام.
ثانیًا: هناك قانون فیزیائي: عندما یمر تیار كهربائي بشيء، تلقائیًا ینتج مجال

مغناطیسي حول ذلك الشيء.
وهكــذا هــذه الــهالة الكهرومغناطیســیة ینتجــها جســدنا، وتحــیط بــه، وهــي
تشــع وتكبـر فـي حـاالت معینـة، مثـًال عنـدما نشـعر بالسـعادة، وبـالعكس

تنكمـش عنـدما نكتئب، فالهالة مرتبطة بصحتنا النفسیة والفسیولوجیة.
تخبرنا سورة األنعام: «أو من كان میتًا فأحییناه وجعلنا له نوًرا یمشي به في

الناس كمن مثله في الظلمات لیس بخارج منها».
والهالة تظهر كنور یحیط بالناس في صور جهاز (كیرلیان)، وهو عالم روسي

یدعى (سیمون كیرلیان) تمكن من تصویرها في 1939.

ً ً



وكان مفیدًا اثباتها علمیًا، حیث اعتبرت بمثابة انذار مبكر للصحة النفسیة
والفسیولوجیة، فخفوتها نذیر خلل، وقوتها دلیل عافیة.

یذكر مدیر المركز الدولي للطاقة الحیویة د. عبد التواب عبد اهللا حسین في كتابه
(عالم الروح بین الطاقة والمادة)؛ «ان كل حي في الوجود یحتاج الى طاقة، وهذه
الطاقــة تمكــن جســدك مــن أن یقــوم بوظائفــه مـن تفكـیر وحركـة وتنفـس
وغیرهـا، وهـي سـر مـن أسـرار الحیـاة التـي وهبـها اللـه لنـا، وان حـدث خلـل
فـي انسـیاب هـذه الطاقة نتیجة مرض أو غیره، فسوف یظهر ذلك على شكل

مساحة سوداء تحیط بالهالة الخاصة بالفرد».

تتركز الطاقة في الجسم بمناطق تدعى «شكرات» وتعني (عجلة الضوء)، وهي
:7

1 - الجــــذر الكونــــدالیني؛ وتســــمى بـــالتاج، وهــي طــاقات الوعــي، وهــي
ال تفنــى ویحملــها االنســان معــه بعــد المــوت، وأي خلــل بــها یســبب

بالشــعور بــالقلق والخــوف واالكتئاب، ولون تردد موجاتها األحمر.
2 - العجز، ویقع تحت السرة بثالثة أصابع، ولون تردده برتقالي، ویتعلق باالنا،

باإلدمان، بالحب.
3 - الضفیرة الشمسیة، عند البطن، لون تردده األصفر، ویتعلق بالغضب

والرضى والمشاعر المعقدة.
4 - القلب، وسط الصدر، ولون تردده األخضر، ویتعلق بالتفاني، التضحیة، وهي
مركز البصیرة: «انها ال تعمى األبصار، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور».

5 - الحنجرة، أعلى الرقبة، لون ترددها األزرق، تتحكم بالتعبیر، التواصل،
االستقاللیة.

6 - العین الثالثة، بین الحاجبین، لون ترددها نیلي، وتتعلق بالنوایا، العقل الباطن،
الصفاء الروحي: الحظ: «ناصیة كاذبة خاطئة».

7 - التاج، عند الرأس، ولون ترددها أرجواني، وهي مركز االتصال مع الجوانب
الغیبیة، مثل الحاسة السادسة، ورؤى األحالم.

فــي نــهایة ســرد أنــواع الشــاكرات كمــراكز للطاقــة، سـنعود للـدكتور عبـد
التواب عبد اهللا حسـین حـیث یقـول أنـه عنـدما نتوضـأ للصـالة نقـوم بتـدلیك



وتنشـیط القنـوات الرئیسیة لشبكة الطاقة التي تغذي الهالة، ولذلك ینصح الحدیث:
(فاذا غضب أحدكم فلیتوضأ)، فالغضب یضعف الهالة، فیأتي الوضوء لینشط

قنوات الهالة ویعید الیها اتزانها.
وكما أن لدینا مراكز طاقة في أجسادنا تؤثر علینا، فنحن نعتبر مراكز طاقة نؤثر
في األشیاء، بینما نصول ونجول في حیاتنا الیومیة، فنترك أثر من طاقاتنا فیها،
Residual في ثیابنا، األشیاء التي نمسها، األماكن التي نمكث فیها، وهذا یسمى

energy وهذه الطاقة المتروكة تظل مترسبة في األماكن أو األشیاء.
فمثال ان كان هناك مكان تجادل به أناس، أو فعلوا به أمر سيء أو عنیف مثل
شجار أو بكاء، تظل به جزء من هاالتهم السلبیة، فتتسبب بتفریغ هالة كل من
یــدخله، فیشــعر بالضــیق والرغبــة فــي مغــادرة، فــال تجتــذب تلــك األمــاكن
سـوى ذوي هـاالت سـلبیة أو أحـداث سـلبیة، أو كـائنات سـلبیة، (ال تـدخلوا

مسـاكن الـذین ظلموا أنفسهم) البخاري.
وبالعكس األماكن المفرحة والتي یمارس بها أناس ممارسات ایجابیة، تجتذب
األحداث السارة والكائنات المباركة؛ «ان هللا تبارك وتعالى مالئكة، سّیارة،
فضًال، یبتغون مجالس الذكر، فان وجدوا مجلسا فیه ذكر، قعدوا معهم، وحف

بعضهم بعضا بأجنحتهم، حتى یمألوا ما بینهم وبین السماء الدنیا» مسند أحمد.
أما بالنسبة لألشیاء المستخدمة والثیاب الملبوسة، فعندما قال یوسف؛ «اذهبوا
بقمیصي هذا فألقوه على وجه أبي یأت بصیرا»، كان جزء من هالته االیجابیة
كامنة بالقمیص، فامتصت كل سلبیة هالة أبیه، فشفى من عمى بصره، الذي تسبب
به حزنه (طاقة سلبیة)، وهنا نالحظ تأثیر الحالة النفسیة على الهالة وتأثیر الهالة

على صحة االنسان، وامكانیة عالجها ألمراض مستعصیة.
***

صابر، دالور محمد، واقع الهالة الضوئیة، 2008، بیروت، دار المعرفة
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وكانوا مستبصرین
َساِكِنِهْم، َوَزیََّن َلُهُم جاء في سورة العنكبوت: (َوَعادًا َوَثُموَد، َوَقد تََّبیََّن َلُكم مِّن مَّ

ِبیِل، َوَكاُنوا ُمْسَتْبِصِریَن). ْیَطاُن َأْعَماَلُهْم َفَصدَُّهْم َعِن السَّ الشَّ
اآلیة تذم عاد وثمود بأن الشیطان زّین لهم أعمالهم وأنه صّدهم عن الطریق
المستقیم، اال أنها مع ذلك تصفهم بأنهم (وكانوا مستبصرین) وهي صفة مدح ال
ذم، وال تتالئم مع أفعال المملكتین وعاقبتهما. فكیف حدث لهما ما حدث، وهم

الذین كانوا مستبصرین.
حــار المفســرون فــي تفســیر (االسـتبصار) فـهو غـیر (االبصـار)، وهـو لـیس
مـن (البصـیرة) حـیث عاقبـة المملكتـین (عـاد وثمـود) ال یتناسـب مـع كونـهم
ذوي بصـیرة، فمـاهو (االستبصار)، هل كان لدیهم وعي من نوع ما، أو عندهم
حواس ما فوق الخمس، هل كانوا یتخاطبون بالتخاطر، أو ربما یشعرون باألشیاء

واالتجاهات ومصادر الطاقة؟
هل كان لدى القدماء شيء ال نملكه، هل بهذا الشيء بنوا األهرام، هل دفعوا
حجارة تزن الواحدة منها 2500 كیلو، عبر الصحراء من سقارة الى الجیزة،
حیث أقرب مقلع حجارة. هل حفروا جباًال من الجرانیت. هل بنوا مدنًا تحت

البحر. هل صعدوا الى السماء؟
كیف كانوا مستبصرین؟

هل أسأنا فهم تاریخنا، أم تم تضلیلنا؟
في معبد أبي دوس: طائرة هلیكوبتر، قارب، طائرة نفاثة، في نقش منحوت على

جدار المعبد الجنائزي لسیتي األول في أبي دوس.

في نصوص (رامایانا) السنكرستیة اشارات الى آالت طیران تدعى: (ڤیمانا)
التي كانت تستخدم لتنقالت الطبقة الحاكمة. وفي الحروب.



في نصوص (ماهابهاراتا) هناك وصف لمعركة باستخدام الڤامیانا وصواریخ
النار، التي تستخدم موجات الصوت للعثور على الهدف، وتدمرها بأشعة ضوء.

هناك مزاعم بأن العلماء الروس في الستینات درسوا النصوص بعمق، وحققوا
قفزات كبیرة في االنجازات التكنولوجیة.

ثم وبالصدفة وأثناء أعمال حفر لمد خطوط سكة الحدید في قریة (خوجوت رابو)
العراقیة؛ عثر العمال على فخار عمره أكثر من 2000 سنة. فیه سدادة من القار
وقضیب معدني من حدید واسطوانة نحاسیة. وقرر العلماء أنه ال یوجد لها

استخدام سوى تولید وتخزین الكهرباء.



وولد لغز بطاریة بغداد، وأصیب العالم بحیرة: هل عرف القدماء الكهرباء؟ فیم
استخدموها؟ ما كان غرض هذه البطاریة؟



وجاء في كتاب كریس دون christopher dunn (التكنلوجیا المفقودة
للمصریین القدماء) ; ال یوجد تفاوت في قیاسات التماثیل الفرعونیة، وال حتى في

جزء من الملي متر.

وكــذلك فــي معبــد دنــدرة (حتحــور) الفــرعوني، یظــهر عمــال ذوي بنیــة
قویــة یحملــون مــا یشـبه بمصـباح كـهربائي كبـیر، األفعـى التـي بـداخله تشـبه

الضـوء المتعـرج فـي مصابحنا الكهربائیة الیوم.
وقد قلد العلماء هذا المصبـــاح الفرعونـــي فأثبت كفاءته، یقول: جارن بیرن:
«إذا أتینا بقارورة زجاجیة موصلة بمعدن من الجانبین، ثم أضفنا الزئبق،
وضغطناه داخل القارورة فستظهر خیوط ضوء ثعبانیة متعرجة من الجزء
المعدني الى األخر، وستقوى كلما طالت مدتها، وهذا هو بالضبط ما نراه في

مقبرة حتحور».

Zeichnung Garn-Birne 1992
ومصــباح دنــدره یحــل معضــلة لطــالما حــیرت العلمــاء. حــیث كــان
المصــریون القــدماء یعملــون تحــت األرض وبــأنفاق مظلمــة، ینقشــون
ویلــونون الجـدران، وإذا كـانوا یستخدمون شعلة من نار لالنارة فالبد أن تترك
أثر سخام على األسقف والجدران، والمعابد والمقابر الفرعونیة لیس بها أثر سخام

المشاعل بتاتا.



عنــدما اكتشــف متشـیل هـیز Mitchell-Hedges عـام 1927 «جمجمـة
الكریسـتال»، أتـى المحلـیون مـن كـل مكـان فـي كولومبیـا لیسـجدوا لـها، فـهي
حسـب األسـاطیر األزتیكیة: أحد الجماجم الـ13، التي تختزن تاریخ وعلوم
حضارات ما قبل الطوفان، وأنها -ان اجتمعت- تولد طاقة ال تنفد، وتنقذ البشر من

الكوارث (مثل رسالة استغاثة).

مع أن النحات والخبیر فرانك دورالند Frank Dorland فحصها، وأعلن أنها
لم تنحت بید بشر، اال أن العالم ظل متشككًا حتى ظهرت دراسة حاسوبیة بواسطة
شركة هیولیت باكارد hp كشفت أن الجمجمة أقدم من الحضارات، وأنها

تتعارض مع قوانین الفیزیاء:
فهي نحتت من قطعة واحدة من البّلور، الذي ال یمكن قطعه اال بالماس. وأنه لیس
علیها خدوش النحت، وأن أي ضوء یدخل مباشرة الى حفرتي العین وینعكس

هناك. فاذا نظرت الى العین، فسترى انعكاسك والمكان كله من حولك.
وأنها محفورة عكس اتجاه ذرات الحجر. وقاطع األحجار الكریمة یحرص على
القطع مع محور، أو بالتناظر، والتماثل الجزیئي، ألنه إذا قطع «ضد تیار

الذرات»، فان الحجر سیتحطم، حتى مع استخدام أشعة اللیزر.
هنــاك عــدة نظریــات للبــاحثین: أن االزتیــك صــنعوها (بطریقــة مــا). أن
لــها أصــًال فضــائیًا غریبــًا عــن األرض. أنــها مــن حضــارة «أطالنطــس».
أنـها جمـاجم بشـر تحـولت (بطریقة ما) الى الكریستال، أما أغرب الفرضیات:

أنها جماجم «رجال آلیین» صنعهم البشر قدیمًا.



طــالما حــیر علمــاء اآلثــار زجــاج أخضــر یجــدونه فـي مـواقع ممـالك بائـدة،
ففـي وادي الفـرات طبقـة زجـاج أخضـر عمرهـا ثمانیـة آالف سـنة، تغطـي
مسـاحة قطرهـا سـتة كیلومترات، وهذا المشهد تكرر معهم في صحراء لیبیا
ووادي السند بالهند، وبالقارة األمریكیة، وشرق نهر األردن حیث موقع سدوم
وعمورة، وفي عام 1777 أحصى (جون ویلیامز) 80 حصن زجاجي في
أسكتلندا وحدها، حیث كانت الصخور المحیطة بالحصون والجدران زجاجیة

خضراء المعة.
وظــل هــذا الزجــاج األخضــر لــغزًا حتــى یونــیو مــن عــام 1945، عنــدما
تحــولت رمـال الصـحراء الـى زجـاج مخضـر تحـت أقـدام الفـریق الـذي فجـر
أول قنبلـة ذریـة فـي نـیو مكسیكو؛ فعرف العلماء سر الزجاج األخضر، وعرفوا

أن أسالفنا البدائیین كانوا یتراشقون بالقنابل النوویة.

ماذا نعرف عن أسالفنا، هل كانوا فعًال بدائیین؟
أم كانوا مستبصرین؟

***
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الوسواس القهري
كل منا یقلق ویشك ویتشاءم، ونعید التأكد من األشیاء، ونعدها مرارًا، كل هذه
أشیاء عادیة في حیاتنا، ولكن عندما تصبح عادة زائدة عن الحد، كأن یستغرق
انســان دقــائق لغســل یــدیه، أو یفعــل أمــورًا بتــرتیب معــین ویصــاب
بضــیق إذا لــم یفعلــه، أو یتأكــد مــن اغــالق شــيء أكثـر مـن عشـر مـرات،

فقـد یكـون مصـابًا بمـرض الوسواس القهري.
هي أفكار تستحوذ على المریض، وال یستطیع نسیانها أوالهروب منها، فتظل

تالحقه وتحاصره.
(وساوس) باالنجلیزیة Obsessions وأصولها التینیة: obsidere وتعني:

(محاصر).
هناك أبحاث تقترح أن الوسواس اشارات زائفة سببها خلل في االتصال بین
الجزء من المخ (المسئول عن تقییم الخطر) والمناطق األكثر عمًقا (التي تتحكم

في األفكار).
حــیث یســتخدم الـدماغ هـرمون الــ «سیروتونین» «Serotonin» كوسـیط
بـین المنطقتـین. وتشـیر األبحـاث الـى: أن نقـص السـیروتونین، یـعزل
المنطقتـین عـن بعضـیهما، فیسیطر الخوف على الدماغ بسبب سوء تقدیر درجة
الخطر، وتساعد األدویة (بروزاك مثًال) التي تزید من تدفق السیروتونین في

الدماغ.
هناك اختبار یدعى اختبار (فلوریدا) ومن خالله یمكن معرفة ان كنت تعاني من

الوسواس القهري:
1 - هل لدیك مخاوف التلوث بـ(األوساخ، الجراثیم، والمواد الكیمیائیة،

واالشعاع) أو االصابة بمرض خطیر؟
2 - هل تعاني من هوس حفظ أو عد األشیاء (المالبس، أدوات، أشیاء) او

تنظیمها بشكل تام؟
3 - هل تتخیل الموت أو أحداث رهیبة أخرى؟

4 - هل لدیك أفكار دینیة أو جنسیة، ترفضها أنت؟
5 - هل تقلق بشأن حرائق أو كوارث قد تصیبك؟

6 - هل أنت دائم قلق بشأن التعرض لحادث بسیارتك؟
7 - هل أنت قلق حول فقدان شیئا ذا قیمة؟

8 - هل أنت قلق من أن یصیب أحبائك أذى ألنك لم تكن حریصًا كفایة؟
9 - هل أنت قلق من أن تفقد السیطرة على نفسك فتفعل فعًال قد یؤذي أحد؟



10 - هل تغسل یدیك أو األشیاء بشكل مبالغ فیه؟
11 - هل تتحقق مرات عدیدة من مفاتیح االنارة، الصنابیر، والفرن، وأقفال

األبواب، أو فرامل سیارتك؟
12 - هل تعد األشیاء، تحرص على ترتیبها، مساواتها باألطوال؟

13 – تجمع أشیاء بال فائدة، تتفحص القمامة قبل رمیها؟
14 - تكرار مسارات وطرق وفعل أشیاء (مثل اغالق واشعال الضوء مرتین)

لكي تشعر بأنها هذه هي الطریقة الصحیحة لفعل الشيء؟
15 - هل تحتاج للمس األشیاء أو الناس؟

16 - هل تتفحص عالمات المرض بجسدك؟
17 - هل تتجنب بعض األلوان (‘األحمر’ مثًال)، أرقام (13 مثًال سوء حظ)، أو
أسماء (تلك التي تبدأ ب (م) مثًال تعني الموت) التي ترتبط بأحداث وأفكار

مؤلمة؟
18 - كم تشغل هذه األفكار أو السلوكیات من وقتك كل یوم؟

19 - كم هو صعبًا علیك أن تسیطر علیها؟
20 - كم تعیقك عن ممارسة مهامك وعیش حیاتك على نحو طبیعي؟

عالج الوسواس:
1 - أوًال: الوساوس طبیعیة، وهي نظام أمان وضع لحمایتنا من المخاطر.

2 - لكن هناك خلل عندما تخاف بینما ال یوجد خطر علیك، ولذلك یجب السیطرة
على خوفك من خالل اقناع نفسك أن ما تشعر به هو (وساوس) ال أكثر.

3 - اآلن وقد حددت المشكلة، یمكنك السیطرة علیها والتحكم بها.
4 - أفضل طریقة لفعل ذلك هو مواجهة مخاوفك، واجهها وسترى أنها غیر

مخیفة.
***

كولز، ام، المدخل الى علم النفس المرضي االكلینیكي، 1992، األسكندریة، دار
المعرفة الجامعیة ك، ولیام، وبین، ماك، وجونسون، رونالد ك، علم النفس یعرفك

بنفسك، 1982، القاهرة، دار نهضة مصر
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طلع البدر
قرر الرسول الهجرة لّما علم أن قبائل العرب لن تسلم حتى تسلم قریش، وقریش

ال تفهم اال منطق القوة، وأنهم لن یقبلوا االسالم اال مرغمین.
وهكذا قرر الهجرة الى یثرب.

أما یثرب فقصتها قصة أخرى، فالیثربیین قد مات كل كبراءهم في حرب (یوم
ُبعاث)، التي اندلعت بسبب مكائد الیهود بین األوس والخزرج، فكان هناك فراغ
قیــادي ینتظــر مــن یمــأله، هــذا باالضــافة الــى أنــهم كــانوا یســمعون مــن
الیــهود عــن قــرب مبعــث نبــي ُمحــارب، فكــانوا یــأملون أن یكــون هــو

الرســول، ومــدینتهم هــي عاصمته.
فدعوه لیكون قائد روحي وسیاسي واجتماعي لهم.

وهكذا هاجر إلیهم، واستغرقت رحلته عشرَة أیام، ثم وصل ُقباء، في 23 سبتمبر
622 مـ، وخرجت المدینة كلها الستقباله، وكان یوًما مشهوًدا لم یشهد العرب

مثله في تاریِخهم، من قبل ومن بعد.
فلنتوقف هنا قلیًال ولنتحدث عن موضوع آخر.

یَُّة) َوُمُدُنَها َصْوَتَها، حیث ورد في سفر أشعیا، االصحاح 42-11: (ِلَتْرَفِع (اْلَبرِّ
اُن (َساِلَع). ِمْن ُرُؤوِس اْلِجَباِل ِلَیْهِتُفوا). الدَِّیاُر الَِّتي َسَكَنَها (ِقیَداُر). ِلَتَتَرنَّْم ُسكَّ

البریة: الصحراء.
قیدار: ابن سیدنا اسماعیل، وهو جد العرب العدنانیین.

سالع: یخبرنا (قاموس الكتاب المقدس) أنه جبل في البتراء، وبالفعل هناك جبل
اسمه (سلع)، وهو جبل محاذي للبتراء في محافظة الطفیلة جنوب األردن، ولكن
هناك جبلین آخرین یحمالن نفس االسم، األول بین السعودیة واالمارات، والثاني

في المدینة المنورة.
فـ (السلوع) هي الشقوق أو الطرق في الجبال، وبذلك (سالع) أو (سلع) تعني

الجبل (ذي الشقوق، أو الطرق).
لكــــن مــــاذا لــو لــم یكــن جبــل األردن المقصــود بســفر أشــعیا، مــاذا لــو
كــان قــاموس الكتــاب المقــدس خــاطئ، مــاذا لــو كــان المقصــود هــو جبــل
(الســلع) بالمــدینة المنــورة، فـاسماعیل وبنوه قد سكنوا مكة، القریبة من المدینة

والبعیدة عن البتراء.
لنعد الستكمال حدیثنا عن الهجرة، حیث كان أهل المدینة یصعدون كل یوم فجرًا

الى جبل السلع، یتحّرون الرسول، حتى إذا اشتد حر الظهیرة عادوا الى بیوتهم.
وفي یوم االثنین من ربیع األول للعام األول للهجرة، كانت الشمس قد اشتدت،
فبدأوا بالهبوط عبر طرق الجبل والعودة الى بیوتهم، وإذا بیهودي متسلق نخلة



یرى ظالل رجلین تلوح باألفق، فصاح بأعلى صوته: «یا بني قیلة، هذا صاحبكم
قد جاء».

فیروي البیهقي، وأبو الحسن الخلعي، والحافظ في (فتح الباري)، وأبي سعید في
(شرف المصطفى)، وغیرهم، أن المستقبلین هتفوا:

طلع الـبدر علیـنا مـن ثنیـات الوداع وجب الشكـر علیـنا مـا دعــــا هللا داع أیها
المبعوث فینا جئت باألمر المطـاع جئت شرفت المدیـنة مرحبًا یـا خیر داع اآلن
یَُّة َوُمُدُنَها َصْوَتَها، الدَِّیاُر الَِّتي َسَكَنَها ِقیَداُر. ِلَتَتَرنَّْم اقرأ سفر أشعیاء: ( ِلَتْرَفِع اْلَبرِّ

اُن َساِلَع. ِمْن ُرُؤوِس اْلِجَباِل ِلَیْهِتُفوا). ُسكَّ
***
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االسقاط النجمي
هل حدث أن قمت من نومك فتحدثت مع شخص فلم یسمعك ولم یرد علیك، ثم
اكتشفت أنك لم تقم من نومك ولم تكلم أحد. أو كنت مضطرًا للذهاب الى الحمام،
أو فعل شيء مهم، فتقوم من نومك وتذهب وتفعل ما یجب فعله، ثم تكتشف بأنك

لم تقم من منامك أبدًا، وأنه كان حلم، ولكنه بدا حقیقیًا تمامًا.
Astral إذا مررت بأي من هذه الحاالت، إذا لقد كنت في حالة اسقاط نجمي. أو
Projection االسقاط النجمي هو الوعي بال عقل، التنفس بال رئة، الحركة بال
قدمین. وهي تحدث أثناء النوم، حیث ینفصل جسد النائم المادي عن جسده

.Silver Cord األثیري، ویبقیان متصلین بحبل فضي أو
حــیث تخبرنــا ســورة الزمــر أن (الــلَُّه َیَتَوفَّى اَألنــُفَس ِحیــَن َمْوِتَها َوالَِّتي َلْم
َتُمْت ِفي َمَناِمَها َفُیْمِسُك اَلِتي َقَضى َعَلْیَها الــَمْوَت َوُیْرِسُل اُألْخَرى اَلى َأَجٍل
مُّْسمى)، وهكــذا تجتمع عند اهللا األنفس النائمة والمتوفاة، ثم تبقى المتوفاة، وتعود

النائمة الى أجسادها المادیة بعد أن قامت برحلة الى أطراف الكون خالل النوم.
وحسب الباحثین أنواع االسقاط النجمي ثالثة:

Lucid Dreaming 1 - الرؤى
وهي التي تتذكرها بوضوح، وتحمل معاني مفهومة. وهي تعني أن روحك
وصلت في سفرها الى المأل األعلى، وأنك كنت عند اهللا (اهللاَُّ َیَتَوفَّى اَألنُفَس ِحیَن
َمْوِتَها َوالَِّتي َلْم َتُمْت ِفي َمَناِمَها)، ورأیت شیئًا أو كلمت أحدًا هناك، وبقت ذكریات

ذلك في حلم واضح ذي معنى یرمز الى بشارة أو تحذیر.
Meditation 2 - التأمل

وهو االنغماس في التأمل، لیشفى الجسد من مرض، أو لمد الجسد بالطاقة، أو
للخالص من مرض نفسي، أو لزیادة المناعة بشكل عام.

Out of Body Experiences 3 - تجربة الخروج من الجسد
وهي موضوعنا.

ممارسة االسقاط النجمي محظورة في الیهودیة والمسیحیة واالسالم، لسبب واحد
وهو الشعوذة والسحر.

في رأیي أنه لیس له عالقة بالدجل وال بالشعوذة، ألن أصل السحر والشعوذة
مرتبطان باالستعانة بالجن.

في رأیي أن لو كان االسقاط النجمي محرمًا فیجب أن یكون ذلك لسببین:
أوًال: التجسس (وال تجسسوا)، حیث یمكن للمتجولین األثیریین، أن یتجسسوا على
اآلخرین، یقول (انَُّه َیَراُكْم ُهَو «َوَقِبیُلُه» ِمْن َحْیُث َال َتَرْوَنُهْم) اآلیة تتحدث عن
الشیطان وقدرته على التجسس ومراقبتنا بال علمنا، و«قبیله» تعني من هم على



شاكلته ولدیهم قدراته، وبالحقیقة أن ممارسي االسقاط النجمي سیتحولون الى
شيء على شاكلة الشیاطین إذا استخدموا قدراتهم للتجسس على اآلخرین (في
المواقع االجنبیة یذكرون أنهم بعد التدریب لسنوات استطاعوا أن یذهبوا للمكان

الذي یشاءون ویفتحوا درجًا واخراج أوراق وقراءتها).
السبب الثاني: هو خشیة تلبس الجسد المادي الذي یظل كوعاء خاوي عندما
تغادره الروح، ولذلك ینبه المختصین على ممارسة االسقاط النجمي فجرًا وهي
فترة ركود للكائنات الخبیثة، وأعتقد أن التوضؤ مهم لحفظ الجسد، وتالوة أذكار

الصباح كاملة.
اآلن أرید أن أخبركم شیئًا، لقد جربت االسقاط النجمي بنفسي، وهي تجربة
مروعة بكل المقاییس، وقد كانت مرة واحدة ولم أعدها بعد قط، وأنا اذ أخبركم
عن الطریقة أحذركم من تجربتها، فهناك أخطار عدة، مثل أن تتلبس الكائنات
السلبیة جسدك، أن تضل عن جسدك فتدخل بغیبوبة، وغیرها، فال تفعله، وأنا اذ
أذكــره أفعــل ذلــك لتوثیقــه باللغــة العربیــة، ألنــه مـوجود باإلنجلیزیة
بالتفصـیل الممـل، لكنـه مجـرد تخبـط بالعربیـة، ولـذلك عنـدما یسـأل المشـایخ
عنـه یجـیبون بأنـه شعوذة ودجل، وذلك ألنه غیر مفهوم بالنسبة لنا، وهذا هدف

هذا الموضوع، لتوضیح موضوع االسقاط النجمي كمعلومة فقط.
عمومًا، كیفیة الدخول في حالة اسقاط نجمي:

یجب أن تكون في الفترة التي یغالب الشخص النوم فیها.
یجب أال یكون متعبًا، قلقًا، مشغول البال، أو مریضًا، یحرص على أن یكون
المكان مثالي لالسترخاء، بال اضاءة قویة، بال ازعاج أو أیة مضایقات من أي

نوع.
ینزع أي شيء معدني یرتدیه، ال یدع شيء یالمس جسده سوى القماش القطني.

یجعل رأسه جهة الشمال، وجنبه األیمن للغرب، ینام على ظهره، یغلق عینیه،
یطرد األفكار من رأسه، یشعر بجسده، أطرافه، كیف هي راكدة ومتوقفة عن

الحركة.
یأخذ نفس عمیق من أنفه، ویزفره من فمه، ال یترك شيء منه في صدره، یركز
تفكیره على الهواء، یشعر به وهو یغسل جسمه بالكامل، یغرق في الهواء، یتخیله

یغمره بالكامل.
یعد من العشرة الى الواحد، یتخیل أنه في صالة عرض سینمائیة، وأنه لوحده،
وأن األرقام تعرض أمامه، أرقام سوداء عریضة على شاشة بیضاء كبیرة، یكرر

التمرین.
حتى یدخل في مرحلة الـ hypnagogicوهي حافة بین الوعي والالوعي، یدع
النوم یتسرب الى جسده، ولكن ال یفقد الوعي، یتنقل بإحساسه بین أطرافه (یدیه،
قــدماه) ولكــن ال یحركــها، یــركز علــى أطرافــه، یتخیــل تفاصـیلها، یطـرد



كـل فكـرة مـن رأسـه سـوى صـور أطرافـه، یتخیـل أطرافـه تتحـرك، بـال أن
یحركـها، یتخیـل یـده تنقبض ثم تنبسط، یتخیلها وكأنها تفعل ذلك حقیقة.

یتنقل بنفس الطریقة بین أطراف جسده، یحرك أرجله، رأسه، كتفیه، یركز حتى
یفعلها.

هنا وفي هذه المرحلة سیدخل في حالة من االهتزاز، ألنه سینتقل لتردد موجي
تابع لروحه ال جسده، وهي بهذا تتهیأ لالنفصال عن الجسد.

بنفس الطریقة التي حرك بها أطرافه بال أن یتحرك، علیه أن ینهض بال أن
یتحرك جسده، ان یتخیل نفسه ینهض، یقف، ینظر الى نفسه ممددًا، ینظر حوله،

یدور في المكان، حتى یحدث حقیقة ال خیال.
إذا نجح، فعلیه تتبع حبل فضي، ألنه یؤدي الى جسده، أنا لم أَر هذا الحبل، لكن

المختصین ینبهون الى أهمیته ألنه تذكرة العودة للجسد المادي.
ختامًا، أود أن أكرر تحذیري بعدم تجربة االسقاط النجمي، أوًال ألنها محرمة،

ثانیًا ألنها تنطوي على مخاطر.
***
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انهم فتیة آمنوا بربهم وزدناهم هدى
ضاقت قریش بالرسول وباألشیاء التي یقولها والتي ال یعرفون عنها شيء،

فقرروا ارسال وفًدا الى الیهود، لكي یخبروهم بشيء یعجزه.
فقالوا لهم: اسألوه عن ثالثة أشیاء، لن یستطیع أحد أن یجیبكم علیها اال نبي:

1 - فتیة ذهبوا في الّدهر األول والزمن القدیم قد كانت لهم قّصة عجب.
افا، قد بلغ مشارق األرض ومغاربها. 2 - رجل كان طو

3 - الّروح.
الحظ أن األسئلة الثالثة تختص بمواضیع غیر موجودة بأي كتاب من كتب
الیهود، وهذا یعني أنه ان لم یكن نبي وینزل علیه وحي من اهللا، فلن یعرف
االجابة مهما بحث، ویبدو أن لدیهم مواضیع من هذا النوع لیختبروا فیها مدعین

النبوة، وهم یتعاهدون اجابتها شفهیًا كیال یعرفها غیرهم.
عمومًا، رجع وفد قریش من یثرب وسألوا الرسول عن األشیاء الثالثة، فأنزل اهللا

االجابة بسورة الكهف. والذي یخصنا هنا هو الفتیة في الكهف:
عندما سأل الیهود والمشركین الرسول، توقعوا أال یرد، أو أن یرد بشيء خاطئ،
وبأفضل األحوال وان كان نبي فسیرد بشيء مختصر مقتضب، لكن الذي حصل
البد أنه شكل صدمة عارمة، وخصوصًا للیهود، فقد أجابهم بتفاصیل دقیقة مبهرة،

وهذه بعضها؛ أوًال: (َوَلِبُثوا ِفي َكْهِفِهْم َثالَث ِماَئٍة ِسِنیَن َواْزَداُدوا ِتْسعًا).
حیث لبثوا 300 سنة میالدیة شمسیة. وهذه المدة تزید (9) أعوام عندما یتم
تحویلها للنظام الهجري القمري، وبالتالي یكون مدة ما لبث أهل الكهف في الكهف

= 300 + 9 = 309 عاما قمریا.
ثانیًا: (َسَیُقوُلوَن َثَالَثٌة َراِبُعُهْم َكْلُبُهْم َوَیُقوُلوَن َخْمَسٌة َساِدُسُهْم َكْلُبُهْم َرْجًما ِباْلَغْیِب
َوَیُقوُلوَن َسْبَعٌة َوَثاِمُنُهْم َكْلُبُهْم) فـ(ثالثة رابعهم كلبهم)، و (خمسة سادسهم كلبهم)
تأتي بدون (و)، ثم تأتي (سبعة (و) ثامنهم كلبهم) بـ(و) بین السبعة والثمانیة،
فذلك ألن الیهود یستخدمون نظــام عــددي ســري یقــوم علــى الــرقم (7)
المقــدس، ففــي هــذا النظــام مجموعــات األعــداد ســبعیة. بمعنــى؛ ان أردت
قــول أنــه لــدیك ١٤ تفاحــة، فســتقول (لـدي 7 و7 تفاحات) بینما نحن نستخدم
النظام العددي العشري، فنعتبر الـ(10) مجموعة و(4) مضافة علیها، فنقول
(14) تفاحة. وهكذا كانت الـ(و) تكمل مجموعة عددیة، فاذًا (ثالثة رابعهم) و
(خمسة سادسهم) كانت أقل من مجموعة عددیة ولذلك لم ُتذكر (و) بینهم، بینما
ذكرت الـ(و) بین (سبعة وثامنهم كلبهم)، وهكذا كان القرآن یتعمد ابهار الیهود،
حتى ال یكون لدیهم حجة بعد، فهذا النظام العددي السبعي سري، ویستخدمونه

الخفاء معلومات في النصوص الدینیة.

ً



ثالثًا: عندما نقرأ (فضربنا على آذانهم) یتبادر الى أذهاننا أن هذه الضربة على
األذن تعني ایقاف حاسة السمع عند أهل الكهف لكي ال توقظهم األصوات،
وبالفعل أثبت العلم أن %60 من حاسة السمع تبقى نشطة عندما ینام االنسان،
بعكس باقي الحواس التي تكون خاملة تمامًا. واذ عّطل اهللا هذه الحاسة كان نومهم

عمیقًا جدًا.
لكــن لــدى الــدكتور عبد اهللا العلــي (أخصــائي أنــف وأذن وحنجــرة) رأي
آخــر: عنــدما قــال اللــه (فضــربنا علــى آذانـهم فـي الكـهف سـنین عـددًا) عنـى
األذن تحـدیدًا ولـیس السمع، أوًال بسبب أن االنسان قد یستیقظ ألسباب عدة ولیس
بسبب الصوت فقط، فقد یستیقظ بسبب الجوع أو الحر أو البرد أو تغیر االضاءة،
لكن اآلیة عندما ذكرت أن اهللا ضرب على آذان الفتیة عنت ذلك تحدیدًا، فلألذن
وظائف عدة منها االتزان وغیره، ولكنها كذلك تحوي عصب مهم جدًا، یدعى
العصب العاشر، وهذا العصب أطلق علیه العرب قدیمًا العصب الحائر، بسبب
تفرعه في كل الجسم. یقول الدكتور العلي أن لهذا العصب وظیفة مهمة جدًا
تختص بضبط دقات القلب. فدقات القلب الطبیعیة تبلغ ٩٠ الى ١٦٠ دقة في
الدقیقة، فلو زادت لتهیج الجسد، ولو تباطأت لقّلت كمیة الدم المتدفقة الى
األعضاء. یقول الدكتور؛ «أن هذا العصب یقلل دقات القلب حتى أربعة دقات في
الدقیقة عند الثدیات في وضع السبات الشتوي، وذلك حتى ال یستهلك الجسم
طاقة» فاذًا عندما (ضرب اهللا على آذانهم) قام هذا العصب الواقع في األذن
الخارجیة بضبط دقات القلب على وضع السبات، وبالتالي لن یحتاج الفتیة الى
طعام وشراب لیعیشوا، ثم یشدد الدكتور على أن اآلیة (فضربنا على آذانهم في
الكهف سنین عددًا) تعني أن الضربة على األذن استمرت فترة طویلة، فعندما
یتلقى شخص ضربة على أذنه یفقد الوعي لفترة ثم یستیقظ، ولكن الضربة على

آذان الفتیة استمرت لقرون.
رابعًا: یقول الدكتور؛ أن ضربة األذن سر هیئتهم المرعبة التي تحدثت عنها اآلیة
(لو اطلعت علیهم لولیت منهم فرارًا ولملئت منهم رعبًا)، حیث أن األذن تحوي
عصب یدعى (العصب السابع) وهو مختص بعضالت الوجه، فهو إذا تعرض
لضربة معینة سیفتح العینین بقوة، ویكشر عن األسنان، ویعقد الحاجبین، ویمط
الوجــه كلــه لألمــام، وهــذا ســبب الــرعب حســب تفســیر الــدكتور، وذلــك
ألن االنســان ال یخــاف مــن نـاس نـائمین لـدرجة الـهروب، اال ان كـان
العصـب السـابع قـد تـأثر بالضربة وشد عضالت الوجه، وقد تكون لتخویف

الحیوانات والناس العابرین.
خامسًا: ثم ینقل اهللا صورة دقیقة للكهف: (ترى الشمس إذا طلعت تزاور عن
كهفهم ذات الیمین وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه)، فهم في
كهف واسع (فجوة: سعة)، له كّوة ینفذ منها الهواء، وأشعة الشمس لدى شروقها،
ثم تتنحى عنهم الى الشمال، ویقول ابن كثیر أن «في هذا دلیل أن باب هذا الكهف
الى الشمال». واآلیة توضح أن الشمس مع أنها تدخل الكهف وتطهره من
المیكروبات وتحفظ أجساد الفتیة من التعفن، وكذلك تغذیها بفیتامین (د) المهم لبناء



الخالیا ونقصه یؤدي الى هشاشة العظام، مع ذلك فهي ال تسطع علیهم مباشرة
(تزاور: تمیل علیهم، تقرضهم: تتركهم)، حیث قد تتسبب برفع درجة حرارة
أجسادهم، وتعرقهم وتعرضهم للجفاف، وتوسع أوعیتهم الدمویة وتمألها بالدماء،
فتقل كمیة الدماء في أعضائهم الحیویة مثل الكبد والكلى والدماغ، وقد تدخلهم في

غیبوبة جراء ضربة حراریة.
سادسًا: ثم یخبرنا اهللا عن حقیقة طبیة: (ونقلبهم ذات الیمین وذات الشمال)، فمن
االصابات الشائعة لمن یرقدون لفترة طویلة مرض یسمى بتقرحات الفراش
(الخشــكاریا)، ویسـببه ضـغط العظـام علـى الجلـد واألنسـجة التـي تحتـها، ممـا
یسـبب تبـاطؤ جریـان الـدم، ومـوت األنسـجة وتفسـخها علـى شـكل تقرحـات
تـؤدي الـى تعفن الجلد ثم تسمم الدم، لذا یجب قلب المریض على جنبیه كل ١٢

ساعة، وهنا یخبرنا اهللا أن المالئكة كانت تتولى هذه المهمة.
البد أن الیهود تفاجأوا بكم المعلومات الهائل هذا، والذي لم یكن لیكون اال من اهللا

وحده.
***

   ریاض، یوسف، وحي الكتاب المقدس، 1998،
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سیكوباثیین وال سیكوباثیین
نعجب من سلوك الناس العنیف، من حولنا، كل یوم. سواء الجیران، أم زمالء في
العمل، أم في مراكز التسوق، أو الشارع، سائقي السیارات، ومرتادي المقاهي،
والمطاعم والعاملین فیها، المصلین في المساجد، مشجعي كرة القدم في المالعب،

وحتى الالعبین أنفسهم.
دعونا ال نبرئ أنفسنا كثیرًا، فكلنا (سایكوباثیین)، بنسبة ما.

أوًال فلنعّرف السایكوباثي: هو شخص ذي سلوك اجرامي، وتتشكل میوله هذه منذ
الطفولة، ربما یرثها من والدیه، او من تأثیرات عصبیة او هرمونیة، أو ظروفه

البیئیة والتربویة.
وألنــه یتمتـع بـذكاء یفـوق األشـخاص الطبـیعیین، فیسـهل علیـه التـأثیر
بـاآلخرین والتالعـب بعواطفـهم وأفكـارهم، فـهو یتمـیز بتصـّنع اللطـف واللباقـة،
والقـدرة علـى استیعاب هموم اآلخرین وآمالهم. فینخدعون بصفات السایكوباثي

الظاهریة. المختلفة كلیًا عن حقیقته التي تتكشف مع الوقت.
ویعتاد (السایكوباثي) الكذب واالحتیال واالیذاء والتخریب منذ طفولته، وتترسخ
هذه الصفات كلما كبر، ویصبح الكذب نمطا ثابتًا بسلوكه، حتى ان لم یعد علیه
بأي فائدة، فهو یكذب لمجرد الكذب، ویسرق التافه والثمین، ویؤذي من یعرف
ومن یجهل، ویخرب كل ما یمكنه تخریبه، وینافق ویتسلق ظهور االخرین،
ویشبع غرائزه ونزعاته. وال یشعر بالذنب تجاه ما یقترف وما یلحق من أضرار

ومصائب باآلخرین.
كما قلت، السایكوباثیة من الموروثات الجینیة، فكلما كان الوالدان أو أحدهما

سایكوباثي بنسبة عالیة، كان استعداد األبناء ألن یكونوا سایكوباثیین قویا.
«الجینGenum» هي وحدات الوراثة. وبها معلومات محددة. تحدد سلوكیات

وصفات األفراد.
وتنتقــل هــذه الموروثــات مــن جیـل آلخـر، خـالل عملیـة التكـاثر، بحـیث
یكتسـب كـل فـرد جـدید نصـف مورثاتـه مـن أحـد والـدیه والنصـف اآلخـر مـن
الوالـد اآلخـر، وكلنـا محصلة صفات أسالفنا، وأبناءنا وأحفادنا سیكونون كذلك

من بعدنا.
لكن من أین أتى الینا هذا جین السیكوباثي في المقام األول؟

نحن نعلم ان آدم وحواء كانا یعیشان ببراءة األطفال حتى وسوس لهما الشیطان
وأكال من الشجرة، فتغیرا نفسیًا وفسیولوجیًا، وأخذا یستتران بورق الشجر خجًال
مما كان ماثًال أمامهما طوال الوقت، فقد غیرتهما الثمرة لألبد، وستغّیر كذلك

نسلهما: «قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو».
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فمــّثل أحــد ابنیــهما (حالتــهما) مــا قبــل األكــل مــن الشــجرة (هــابیل)، بینمــا
جــاء اآلخــر مثقــل بجــین الثمــرة المحرمـة (قـابیل)، فكـانا: أول (سـایكوباثي)،

ونقیضـه: أول (السایكوباثي).
فقـد قـدم قـابیل ببخـل وأنانیـة: حزمـة مـن أسـوأ مزروعاتـه قربـانا للـه، بینمـا
تقـرب هـابیل بأفضـل كباشـه، وهـذا یـدل علـى تضـاد نفسـیة وشـخصیة كـل
منـهما، حتـى عندما ظهرت النتیجة، لم یقبل بها قابیل وفورًا ظهر جانبه العنیف
(قال: ألقتلنك) لهابیل. فجاء رده (لئن بسطت الّي یدك لتقتلني ما انا بباسط یدي

الیك ألقتلك، أنى اخاف اهللا رّب العالمین).
هذا المشهد الحواري المختصر یلخص لنا صفات السایكوباثي والالسایكوباثي.

:-Psychopath 
هابیل؛ كریم، مسالم، هادئ غیر انفعالي، مطیع للقوانین، منفتح للحوار، یزن
األشیاء بنتائجها، مستعد للتضحیة حتى بنفسه من أجل مبدأ یؤمن به، ویمثل

طبیعة والدیه قبل األكل من الشجرة.
:+ Psychopath

قابیل؛ حسود، حقود، انفعالي، عنیف، أناني، تهمه مصلحته فقط، تحكمه غرائزه،
ولیس لدیه استعداد للتفاهم والحوار، قانون األخذ بالقوة یحكم عالمه، وهو یمثل

تأثیر األكل من الشجرة المحرمة.
یرى (روبرت هیر) عالم النفس بجامعة كولومبیا؛ أن قسوة السایكوباثیین، وانعدام
مشاعرهم، سببه خلل في الغدة الصنوبریة (راجع موضوع: ثمرة الصنوبر)، وفي
الدوائر المرتبطة بالغدة، فحسب التجارب: ال یظهر السیكوباثیین أي تعاطف مع
اآلخرین، ألنهم ال یشعرون: ال یضعون أنفسهم مكان اآلخرین، وال یتعاطفون

معهم، وال یتفهمون أحاسیس الخوف والقلق لدیهم.
فقابیل حتى عندما ندم بعد قتل أخیه «قال یا ویلتا، أعجزت أن أكون مثل هذا
الغراب، فأواري سوأة أخي، فأصبح من النادمین» فهو لم یندم على قتل أخیه،
وانمــا هــو نــادم ألنــه عــجز علــى أن یــدفن أخیــه مثــل الغــراب، فنــدم ألن
الغــراب كــان أفضــل منــه فــي هــذا األمــر، فالشــخصیة الســایكوباثیة یـهمها

التفـوق، وأن تبقـى بالطلیعة، بغض النظر عن كل شيء آخر.
الحظ كیف كان األخوین نقیضین، حیث قابیل یمثل الشخصیة السیكوباثیة بنسبة
تصل الى %100، وعلى الجانب اآلخر هابیل یمثل الشخصیة الالسیكوباثیة،
وهي شخصیة قد یحالفك الحظ بلقاء أحد ما یتمتع بها في أیامنا هذه، عندما ترى
شخصا طیبًا أكثر من المعتاد، معطاء بال حدود، صدوق الى درجة غریبة، محب
لآلخرین بال استثناءات، أبیض القلب، وما بقلبه على لسانه، قد تراه ساذجًا، أو

شخص (من أهل اهللا) كما نقول، ونحن نسمیه كذلك ألننا سایكوباثیین بنسبة ما.



عمومــــا مــا یــهمنا هــو أن الجــانب المظلــم قتــل الجــانب المضــيء، فینــا،
واختــل التــوازن، فقــد تناســل جــانب بینمــا انقــرض اآلخــر، وجــاء األبنــاء

واألحفــاد ســایكوباثیون متحفزین للشر، حتى جاء نوح.
یخبرنا سفر أخنوخ: أن (المیك) أبو نوح شكى الى أبیه (متوشالح) أن زوجته
أنجبت له «ولد ال یشبه منظره ووجهه ما عند البشر، له لون أشد من بیاضًا من
الثلج، وأشد احمراًر من الورد، شعر رأسه أشّد بیاضًا من ندف الصوف، وعیناه
تشبهان الشمس». فذهب (متوشالح) الى جده (أخنوخ) وأخبره عن حفیده الغریب،
و «فخــاف المیــك وهــرع الــّي، وهــو یظــن أن هــذا لـیس ابنـه بـل ابـن
المالئكـة. وهـا أنـا جـئت الیـك لتخبـرني الحقیقـة». فقـال (أخنـوخ): «ان الـرب

سـیقیم علـى األرض ترتیبـًا جدیدًا».
وهذا الترتیب الجدید شمل غرق بنو قابیل بالطوفان، وبدأ البشر عصرًا ذهبیًا

جدیدًا بقیادة بني نوح، بجینات جدیدة غیر سایكوباثیة.
مع ذلك، عندما أرسل اهللا الطوفان استثنى قلـة من بني قابیل: (ُقْلَنا اْحِمْل ِفیَها ِمْن
ُكلٍّ َزْوَجْیِن اْثَنْیِن َوَأْهَلَك االَّ َمْن َسَبَق َعَلْیِه اْلَقْوُل (َوَمْن آَمَن) َوَما آَمَن َمَعُه االَّ

َقِلیٌل)، فحمل نوح (من كل زوجین) + (أهله) + (من آمن)، وهكذا كان معه في
الفلك من غیر ذریته، كانوا مؤمنین، وكانوا أفضل الموجودین، وأقلهم سیكوباثیة،

مع ذلك كانوا حاملین لجینات قابیل.
كما قلت، (الجین) هو الوحدات الوراثیة التي تنتقل من جیل آلخر، خالل عملیة
التكاثر، بحیث یكتسب كل فرد جدید نصف مورثاته من أحد والدیه والنصف

اآلخر من الوالد اآلخر.
ولطــالما أشــارت اآلیــات النتخــاب جــیني لألنبیــاء، منــها؛ (انَّ اللــَه اْصَطَفى
یًَّة َبْعُضَها ِمْن َبْعٍض) آَدَم َوُنوحــًا َوآَل اْبَراِهْیَم َوآَل ِعْمَراَن َعَلى الــَعاَلِمْیَن، ُذرِّ
الحــظ أن اآلیــة ذكرت آدم ونوح بال (آل) في اشارة الى أنهما لم یتحدرا من
عائالت، فاالصطفاء الجیني جاء الیهما مباشرة من اهللا، ولیس مثل (آل ابراهیم)
و(آل عمران)، حیث كان محصلة اصطفاء طبیعي وتدریجي عبر التكاثر

البشري.
وفي هذا السیاق یمكننا أن نفهم الحدیث الشریف؛ (انَّ اَهللا اْصَطَفى ِكَناَنَة ِمْن َوَلِد
اْسَمِعیَل، َواْصَطَفى ُقَرْیشًا ِمْن ِكَناَنَة، َواْصَطَفى ِمْن ُقَرْیٍش َبِني َهاِشٍم، َواْصَطَفاِني

ِمْن َبِني َهاِشٍم) مسلم.
في نهایة بحثي أود أن أحدد نقاط: كیف تتعامل مع السایكوباثین:

1 - ضع في ذهنك أنك لست سوى عقبة في طریقهم، فحاول التنحي، واعلم أن
أي صدام معهم لن ینتهي في صالحك.

2 - ال تتكلم معهم مباشرة، كن ال مبالي، دعهم یشعرون بأنك غیر مهم.
3 - ال تتعامل معهم، وال تعطهم شیئا، وال تریهم أنك تملك شیئا یریدونه.



4 - تكلم معهم بسرعة وایجاز، وبنبرة منخفضة، ال تخبرهم أنهم على خطأ،
وافقهم على كل ما یقولون، حاول تغییر الموضوع باستمرار، ال تدع الصمت
یتعمق بینكم، أخطر ما ستكون عندما یفكرون بصمت، تكلم عن أشیاء مثل

الطقس، أفالم، ریاضة، وال تأت على ذكر أحبائك أو ممتلكاتك.
5 - تذكر أنهم ان عرفوا نقطة ضعفك فسیستغلونها ضدك، ال تبد ضعفا وال قوة،
تظاهر بالموت Play dead هذه االستراتیجیة تتبعها الحیوانات عندما تشعر

بالخطر، لن تجد استراتیجیة أكثر نفعًا منها عندما تتعامل مع سایكوباثي.
6 - ال تبد لهم األشیاء التي تحبها أو خططا في بالك: سیعملون على تخریبها.

7 - فاجئهم، اسبقهم بخطوة، دون أن تبدو ذا تهدید بالنسبة لهم.
8 - تظاهر بأنك غیر ذي نفع على االطالق، هذا الشيء الوحید الذي یجعل

السایكوباثي یذهب عنك الى غیرك.
9 - ضللهم، ال تدلهم على طریق أو طریقة تؤدي الى أي مكان أو شيء.

10 - ال تعتقد أنهم سیشعرون باألسى أو بالحزن ألجلك أو ألجل أي أحد أو
شيء، تذكر أنهم بال مشاعر.

***
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النسبة الذهبیة 1.618
هي رمز للكمال، وكل ما یقبل القسمة علیها یكون مثالیًا.

وهذا الرقم الذهبي معروف -بطریقة ما- منذ عصور ما قبل التاریخ. فبناة
أهرامات الجیزة استعملوا الرقم الذهبي في تصمیمها، وكذلك شأن «البارثینون»

بأثینا، وغیره.

النسبة الذهبیة تحكم نوتات الموسیقى وتصمیم اآلالت الموسیقیة. وكذلك اللوحات
الفنیة، فالجمیلة منها تخضع لقسمتها.

ویستخدم الرقم الذهبي في تحلیل األسواق المالیة، ولمعرفة اتجاهها المستقبلي.
النسبة الذهبیة یعبر عنها بالثابت الریاضي: 1.61803399، أو بالحرف

االغریقي (فاي).
لها عدة أسماء: الرقم الذهبي والنسبة االلهیـة ومتتالیة فیبوناتشي (اسم مكتشفها

لیوناردو فیبوناتشي).
تبین مؤخرًا أن النسبة الذهبیة كامنة في الطبیعة بشكل مذهل بما یصعب تصدیقه،
ومتواجدة في كـل شئ، ویسمیها بعض الباحثین الغربیین ببصمة الرب، حیث

تعتبر دلیل على وجوده وخلقه للعالم، وأن هذا الوجود لیس عشوائیًا.

فمثًال، جسم االنسان مبني على النسبة الذهبیة بطریقة مدهـــشة.



وحتى وجهه وأدق تفاصیله تخضع للنسبة الذهبیــة.
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القرین
في منتصف القرن الماضي كان الفیزیائي البریطاني: (پول دیراك) یقوم بأبحاث
على معادالت االلكترونات (جسیمات سالبة تدور حول النواة) فاكتشف أن

المعادالت دائمًا لها حلین.
الحل األول یتعلق بااللكترونات السالبة (المعروفة)، والثاني بجسیم مماثل
(مجهول الهویة) یملك شحنة موجبة (یمثل نقیض االلكترون). أطلق علیه اسم

نقیض المادة.
وهكذا المادة المضادة تتكون من جسیمات مضادة للمادة األصلیة.

أكمل أبحاثه تلمیذه العالم الباكستاني (محمد عبد السالم)، الذي قال: أن اآلیة
«ومن كل شيء خلقنا زوجین لعلكم تذكرون» كانت ملهمته في أبحاثه بهذا

المجال.
فاآلیة تقرر أن كل شيء مادي في هذا الكون، له زوج، أو فلنسمه: قرین.

القرین هو كائن یولد مع االنسان، وهو مضاد لمادته، ویالزمه طوال حیاته، ویوم
القیامة یحاسبان معًا، ویشتركان بالعذاب، أو ینجو أحدهما.

ْحَمِن ُنَقیِّْض َلُه َشْیَطانًا َفُهَو َلُه َقِریٌن، كما تخبرنا اآلیات: (َوَمْن َیْعُش َعْن ِذْكِر الرَّ
ِبیِل َوَیْحَسُبوَن َأنَُّهْم ُمْهَتُدوَن، َحتَّى إذا َجاَءَنا َقاَل َیا َلْیَت َوانَُّهْم َلَیُصدُّوَنُهْم َعِن السَّ
َبْیِني َوَبْیَنَك ُبْعَد اْلَمْشِرَقْیِن َفِبْئَس اْلَقِریُن، َوَلْن َیْنَفَعُكُم اْلَیْوَم اْذ َظَلْمُتْم َأنَُّكْم ِفي
اْلَعَذاِب ُمْشَتِرُكوَن) الزخرف (قال قائل منهم اني كان لي قرین یقول أئنك لمن
المصدقین أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدینون، قال هل أنتم مطلعون فاطلع

فرآه في سواء الجحیم) الصافات.
واالســالم لــیس أول مــن تكلــم عــن القــرین، فالمصــریین القــدماء أطلقــوا
علیــه اســم (كــا)، وقــدموا لــه القــرابین، وذلــك ألنــهم یعتقــدون أنــه یقـوم
بحراسـة قبـر قرینـه البشري بعد الموت، ویتسبب بایذاء من یرید سرقة وتدنیس

مقبرته.
في االسالم هو جني طفیلي یولد مع االنسان، وهو ال یستطیع العیش وحده، فهو
یحتاج النسان یأكل ویعیش معه، ویقتات على طاقته، ویستهدفه بالوسوسة

واالغراء والتشویش.
وقال الرسول: «ما منكم من أحٍد اال وقد وكِّل به قرینه من الجن».

قالوا: وایاك یا رسول اهللا؟
قال: «وایاي، اال أن اهللا أعانني علیه فأسلم، فال یأمرني اال بخیر». مسلم

نستنتج من الحدیث أن القرین یمكن أن یغیر من توجهاته، الى الخیر كما یخبرنا
ْحَمِن الحدیث، أو الى الشر كما تخبرنا سورة الزخرف: «َوَمْن َیْعُش َعْن ِذْكِر الرَّ

ُ َ َ ُ َ ُ



ُنَقیِّْض َلُه َشْیَطاًنا َفُهَو َلُه َقِریٌن». وهذا التوّجه مبنى على توجهات قرینه البشري.
فلنعــد الــى موضــوعنا األســاسي، المــادة والمــادة المضــادة: نحـن مخلوقـین
مـن طـین، لكننـا نحتـوي طاقـة، وموجـات كهرومغناطیسـیة، وتیـار كـهربائي،

وأشـیاء أخـرى، وهكذا نحن لسنا مجرد مادة.
بالمقابل الجن مخلوقین من نار، لكنهم كذلك یحتوون طاقة، وموجات

كهرومغناطیسیة، وتیار كهربائي، وأشیاء أخرى، ولیسوا نارًا مشتعلة.
وهناك اتصال مباشر بین االنسان وقرینه، منذ الوالدة، وحتى الممات. وهذا
القرین یعرف قرینه البشري جیدًا، بحكم طول العشرة (انه یراكم هو وقبیله من
حیث ال ترونهم). فیعرف مواطن ضعفه، مخاوفه، آماله، كل شيء عنه، فعندما
یوسوس هو یعرف تمامًا ما یجب أن یقول لیمنع قرینه من عمل صالح، أو لیغرر

به الى عمل سيء.
وهو أحد أدوات تنفیذ مشروع ابلیس: (قال أرأیتك هذا الذي كرمت علي لئن
أخرتني الى یوم القیامة ألحتنكن ذریته اال قلیًال)، (قال فبما أغویتني ألقعدن لهم
صراطك المستقیم، ثم آلتینهم من بین أیدیهم ومن خلفهم وعن أیمانهم وعن

شمائلهم، وال تجد أكثرهم شاكرین).
لكن بالمقابل أعطانا اهللا سالحًا نواجه به كل هذا، وهو رحمته: «ان ربكم عز
وجل رحیم. من هم بحسنة فلم یعملها كتبت له حسنة، فان عملها كتبت له عشرًا
الى سبعمائة الى أضعاف كثیرة، ومن هم بسیئة فلم یعملها كتبت له حسنة، فان
عملها كتبت له واحدة أو یمحوها اهللا عز وجل، وال یهلك على اهللا اال هالك»

أحمد والبخاري ومسلم والنسائي.
***

http://www.paranormalarabia.com/2011/02/blog-
post_10.html

األحمدي، فهد عامر، 25 فبرایر 2007، جریدة الریاض، العدد 14125
http://www.alriyadh.com/227755   

جریدة أخبار الخلیج، العدد: 11319 الملیجي، عبد اللطیف، مارس2009
http://www.akhbar-

alkhaleej.com/11319/article/306638.html
/https://ar.wikipedia.org/wiki

http://www.mamounshahin.com/#!spouse/c13uz
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انهیار الهالة
تخبرنا سورة البقرة عن حالة تصیب الذین یالزمون فعل خطیئة؛ «بلى من كسب

سیئة وأحاطت به خطیئته فأولئك أصحاب النار هم فیها خالدون».
وهكذا، مع ارتكاب الخطایا، تتشبع هاالت مرتكبیها بالطاقة السلبیة، فتحیط بهم،

مثل غیمة تمطر على رؤوسهم طاقة سلبیة على الدوام.
أما أعراض تشبع الهالة بالطاقة السلبیة فهي:

أوًال: مشاعر سلبیة: غضب، تمني الشر لآلخرین، حب االنتقام، الغیرة، األنانیة،
حقد، الخوف.

ثانیًا: أمراض عقلیة: اكتئاب، ادمان، نوبات هلع، وسواس قهري.
ثالثًا: أمراض بدنیة: وهو یبدأ من الصداع وآالم األسنان حتى األمراض الخبیثة.

وقوة الضرر أو ضعفه یشیر الى مدى تضرر الهالة.
***

صابر، دالور محمد، واقع الهالة الضوئیة، 2008، بیروت، دار المعرفة
http://www.mkprojects.com/dealing-with-psychic-attacks

http://www.mkprojects.com/energy-healing-auras
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زومبي بني اسرائیل
كان في بني اسرائیل رجل غني، وعقیم، ولیس له أقرباء، سوى شخص واحد.
ففكر هذا الشخص؛ بما أنه قریبه، ووحید، فان قتله فسیرثه، ولن یالحقه أحد.

بل واألفضل من ذلك؛ فكر أنه ان ألقى جثته في أحد األحیاء، سیطالب أهل الحي
بدیته، فیجمع مال االرث، ومال الدّیة.

تنادى الناس عندما عثروا علیه مقتوُال، وزاد الطین بلة صراخ قریبه واتهامه أهل
الحي بقتله، ودفع كل شخص عن نفسه التهمة وألصقها بشخص آخر (فادارأتم
فیها) فقرروا استشارة النبي، كما كانوا یفعلون في الملمات، وكان نبیهم آنذاك

سیدنا موسى.
الغریب أنه أمرهم أن یذبحوا بقرة.

نظر بعضهم الى بعض، وعلى وجوههم العجب، فهناك جثة ملقاة في الطریق،
وقد تصلبت، وتجلطت بركة دماء من حولها، والناس یتشاجرون ویتهم بعضهم

بعضًا، بینما یشیر علیهم نبیهم بذبح بقرة.
فقالوا له مستنكرین أمره: «أتتخذنا هزوًا» وتسخر منا ونحن في هذا الوضع

الجاد.
لكنه أصر على كالمه، وأوضح لهم أنه جاد، وبدأ یعطیهم تفاصیل عن البقرة

المطلوبة.
وظلوا یستفسرون عن صفاتها حتى وجدوها، وذبحوها، ثم أمرهم موسى بأن

یضربوه بجزء معین منها (بین الكتفین).
لم یطل الوقت، حتى فتح الرجل عینیه، قام وجلس منتصبًا، وتلفت حوله.

بادروه بالسؤال: من قتلك؟
فأخبرهم.

وهكذا ُحّل اللغز، وأخذ قریبه جزاءه، ولكن ال نعلم ماذا حدث بعد ذلك، فالیهود ال
یملكون معلومات عن هذه الحادثة، وتفرد بها القرآن، لكن القرآن كذلك ال یخبرنا
ما ان ظل الرجل حیًا، وعاد یزاول حیاته، أم مات بعدما انتهى المطلوب من
احیائه. فنحن أمام حالة میت حي، على النحو الذي تصوره األفالم كـ(زومبي)،
ألن قریبه قتله لیًال، طعنًا أو خنقًا أو حطم جمجمته بصخرة أو بطریقة أخرى،
وتسبب ذلك بتلف أنسجة غیر قابل لإلصالح، ثم ألقى القاتل الجثة في الطریق
والناس نیام، وقد توقف القلب عن العمل، ولم یصل أكسجین الى الدماغ، والدورة
الدمویة توقفت، وبدأت األنسجة تتحلل. ونحن ال ندري متى أفاق، فالبد أن البحث
عن البقرة استغرق وقت، وكذلك مفاوضات شراءها، وجمع المال من المتبرعین،

ثم ذبحها، ثم ضربه ببعضها.



ثم عودته للحیاة، مع وعیه، وذكریاته، التي من خاللها أخبر عمن قتله.
یا ُترى ماذا حدث له، بعد أن عاد للحیاة؟

***
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura2-aya67.html

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura2-aya67.html

 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura2-aya67.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura2-aya67.html


نوبة الذعر
یقال في مصر: «من یخاف من العفریت یطلع له»، فالخوف یضخم الشيء حتى
ُیرى رأي العین وان كان خیالیًا، وهنا یأتي دور (نوبة الذعر)، وهي حالة حادة
من الهلع الشدید. تبدأ فجأة، تصل الى ذروتها في غضون دقائق. ثم تخف وتهدأ
من تلقاء نفسها. الذین یصابون بها للمرة األولى، یظنون بأنهم یتعرضون ألزمة

قلبیة.
فأعراضها تشبه أعراض الذبحة الصدریة والنوبات القلبیة وهبوط السكر بالدم:
رجفة، ضیق تنفس، خفقان وتسارع دقات القلب، ألم في الصدر، تعرق بارد،
االحساس بحرقان أو وخز في منطقة الوجه أو الرقبة، رعشة، الغثیان وتلبك

معوي، الدوخة، عدم القدرة على التقاط األنفاس، الخوف من الموت.
أمــــا أعــــراض مــــا بعــــد نوبــــة الــــذعر: ضــــعف ووهــــن، الغثیــــان،
خــدر فــي الجســم، ثقــل التنفــس. وتلــك األعــراض ســببها تــدفق هرمونــات
الــدفاع عــن النفــس، وأهمــها األدرنالین، حیث یشعر المصاب بنوبة ذعر

برغبة قویة للهروب أو الفرار من المكان (الوضع) الذي هو فیه.
نوبــة الــذعر مــن أكثــر التجــارب النفســیة رعبــًا. تصـیب األشـخاص القلقـین،
مفـرطي الحـذر، بشـكل عـام. لكـن األمـر الـذي یشـعل فتیلـها هـو صـدمة نفسـیة،
قـد تكـون بسبب خسارة شخصیة هائلة، مثل فقدان عزیز، أزمة منتصف العمر،

سن الیأس.
بالجانب اآلخر هناك بعض المخاوف غیر عقالنیة، مثل: الخوف من القطط،
الحمام، النمل، المشي على سلم، جسر، ركوب مصعد، الضیاع عن المنزل،
األماكن الضیقة، أو الواسعة، أو المكشوفة، أو المزدحمة، أو الخالیة، أو المظلمة.
كمــا قلــت: نوبــة الــذعر مــن أكثــر التجــارب رعبــًا، مـع ذلـك هـي تعتبـر
طبیعیـة ان لـم تتكـرر، فتتحـول الـى نوبـة ذعـر خوفـًا مـن نوبـة الـذعر ذاتـها،

والخـوف مـن الخـوف نفسه، فتتحول الى أجورافوبیا أو مرض الخوف النفسي.
عالج نوبات الذعر یتم من خالل مواجهة المخاوف ذاتها. فتكتشف أنك كنت قد

أعطیتها أكبر من حجمها، ومن أن تبدأ بعدم الخوف العفریت، یبدأ یختفي.
***

http://www.helpguide.org/articles/anxiety/panic-attacks-
and-panic-disorders.htm

http://www.adaa.org/understanding-anxiety/panic-
disorder-agoraphobia https://ar.wikipedia.org/wiki/ رهاب
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األرض المجوفة
لدینا آیات مثل: (یا معشر الجن واالنس ان استطعتم ان تنفذوا من «أقطار
السماوات» و«االرض» فانفذوا ال تنفذون اال بسلطان)، الحظ أن اآلیة الكریمة
تساوي بین صعوبة النفاذ من (أقطار السماوات) وصعوبة النفاذ من (أقطار

االرض).
وكذلك آیة: (له ما في السموات وما في األرض وما بینهما و«ما تحت الثرى»)
أنصار نظریة األرض المجوفة من المسلمین یحتّجون بمثل هذه اآلیات على أن:

األرض مجوفة، وبداخلها بحار وغیوم ومطر وكل ما لدینا في األعلى.

أول شــــخصیة أكادیمیــــة تبنــــت هــــذه النظریــــة هــــي الفلكــــي
االنجلــــیزي (ادمونــــد هــــالي) مكتشــــف مــذنب هــالي، والــذي عمــل مــع
صــدیقه (اســحاق نــیوتن) علــى كتــاب (برنسیبیا). ما یهمنا هو أن (هالي)
توّصل من خالل دراسته للمجال المغناطیسي االرضي الى أن هناك ثالث طبقات

من االرض تحت أرضنا، لكل طبقة مجالها الجوي الخاص.
وقد ذكر (هالي) أن هذه الطبقات األرضیة عامرة بالسكان وبالحیاة، وأن مصدر
الضوء فیها هو غالفها الجوي الالمع والمتأللئ. الذي نراه حینما یتسرب من

فتحتي القطبین على شكل ظاهرة الشفق القطبي.

قــال د. مصــطفى عبــدالقادر: منــذ انبثــاق الثــورة العلمیــة الحــدیثة، ظــهرت
عــدة نظریـات عـن األرض المجوفـة اطلقـها علمـاء بـارزین مثـل: الریاضـي
والفلكـي البریطـاني الشهیر (ادموند هالي)، والریاضي والفیزیائي السویسري
(لیونهارد أولر)، والفیزیائي األسكوتالندي (جون لیزلي)، البروفیسور (ادوین



جریفین)، الفیزیائي البریطاني (جون كانتون)، وغیرهم، اجمعوا على أن الكرة
األرضیة مفرغة من الداخل، والبشر یعیشون على قشرة ارضیة تبلغ سماكتها بین
مئة وخمسمائة میل. واقترح (ادموند هالي)، ان الكرة األرضیة تحتوي على
كرات أرضیة بداخل بعضها. االقتراح األكثر دهشة؛ أن هذه الكرات األرضیة
لربما تحتوي على حیاة داخلها. ویفترض أنها مضاءة بضوء دائم مصدره الغالف
الجوي. وقد فّسر هالي الشفق القطبي على انه نتیجة لغازات جوف األرض

المضيء.

ومع أن د. مصطفى عبد القادر أعاد صیاغة النظریة وأثبتها ریاضیًا، اال أن
المجتمع العلمي لم یهتم بأبحاثه، یعتقد الدكتور أن السبب هو التوجه العلمي الذي

قرر اهمال هذه المسألة منذ مئتي عام.
في نهایة بحثه الطویل یقول الدكتور: «بغض النظر عن كل الحسابات
واالثباتات، یمكننا فقط اثبات أن األرض مجوفة أو غیر مجوفة، من خالل حفر

نفق بعمق 12٫742 كیلومتر» وهو المشروع الذي ستتبناه الحكومة الروسیة.
بدأ الحفر في بئر كوال في سیبیریا 24 مایو 1970، وتوقف في عام 1989
مخلفًا ثقبًا عمقه 12.262 كیلو، بفارق خمسمائة متر عن رقم الدكتور مصطفى

عبد القادر.



أتاحت الحفرة اكتشاف الكثیر من الذهب واأللماس. كما تم اكتشاف كمیات ضخمة
من غاز المیثان (تنتجه مخلوقات حیة) في أعماق األرض، حیث ال یفترض أن

یكون هناك أي شيء حي، وهو األمر الذي تسبب بجدل حول كیفیة تكون النفط.
وكشفت دراسة أجراها علماء مركز كوال للبحوث عندما ُطِلب منهم أن یدرسوا
عینة من التربة القمریة عادت بها سفینة فضائیة سوفیتیة من القمر، فاكتشفوا أن

العینة تماثل التربة على عمق یتراوح بین 3 و4 كیلومتر.
وكذلك أن الصخور تصبح كالبالستیك عند عمق سبعة كیلومترات، ووجدوا ماء
لیس مصدره ترسب أمطار وأنهار وبحار سطح األرض، ولكنه تكون من خالل
عملیة غامضة في بطن األرض الحار، وكان أمامهم الكثیر لیكتشفوه، باإلضافة

الستخراج الذهب واألحجار الكریمة.
لكن توقف العمل في بئر كوال عام 1989، وصرحت الحكومة الروسیة أن سبب

توقف مشروع (كوال): ارتفاع درجة الحرارة، وارتفاع كلفة المشروع.
ولكن هل ذلك حقًا السبب الحقیقي؟

انتشر في التسعینات تسجیل (أزاكوف) لصوت (الملعونین) ونشرته العدید من
الصحف، حث یزعم الدكتور (أزاكوف) أن األصوات هي السبب الحقیقي وراء

توقف مشروع (كوال) عند عمق اثني عشر ألف مترًا.
تضخمت أحداث تلك القصة عندما انتشر التسجیل على االنترنت باسم: «صراخ

الملعونین».
تلقف التسجیل رجال الدین بوصفه اثبات على وجود جهنم أو عذاب القبر.

في الواقع لم یحدث أن أكد العلماء في مشروع كوال على سماع تلك األصوات
المزعومة، فالخبر األصلي تناول فقط اختراق قشرة األرض وسماع أصوات من
الحفرة (أصوات حركة طبقات األرض) ثم تبعه ایقاف كامل لعملیات الحفر بسبب
خطورة الوضع الحتمال انهیار التربة، وارتفاع التكلفة، والحرارة التي بلغت

180 درجة مئویة.
وهكــذا، نفــت الحكومــة الروســیة خبــر أن المشــروع تــوقف بســبب صــراخ
مــن بــاطن األرض، ولكــن خطــر االنـهیار وارتفـاع درجـة الحـرارة وكلفـة

المشـروع، هـي األسـباب الحقیقیة.
لكن كیف نقتنع أن ارتفاع التكلفة هو السبب، وكمیات الذهب المستخرجة كانت

أحد أسباب انهیار سعر الذهب بالثمانینات.
وإذا كان هناك خطر انهیار ودرجة حرارة عالیة؛ لماذا ما زالت األبحاث جاریة
هناك، وكذلك في زابولیارني Zapolyarniy التي تبعد عشرة كیلومترات الى

جنوب الحفرة، وأن هیئة علمیة حكومیة تدیر مشروع الحفرتین.
والموقع مغلق وال یسمح اال للعاملین باالقتراب من الحفرة.

ً ً ً



فلنتوقف هنا مؤقتًا ولنعد الى الوراء أربعین عامًا، تحدیدًا الى عام 1947، عندما
قام األدمیرال (ریتشارد بیرد) بأول رحلة جویة فوق القطب الشمالي، وتحدث عن

حفرة هائلة، وبعد عامین قام برحلة ثانیة فوق القطب الجنوبي.

ثم صّرح؛ أنه لم یعثر على اي حفرة، وأنه ال یوجد شيء. لكن بعد وفاته كشف
ورثته عن مذكرات وسجل رحلته وأمور غریبة حدثت له، مثل أنه هبط بالقرب
من الحفرة، ودخل فیها، وأنه قابل مخلوقات شبیهة للبشر لكن بال شعر وبجلد
أبیض أشبه بجلد الحیوانات، وآنه كلمهم، وأنهم أبلغوه قلقهم من الحروب التي
تحدث على السطح. لكن كّذبت الحكومة الموضوع برمته، ثم بیعت المذكرات

واختفت.
ختامًا، نظریة األرض المجوفة لدیها العدید من األدلة، والعلماء الذین یؤیدونها
ذوي مصداقیة، وأدلة نقضها تستند على قوانین الجاذبیة األرضیة، التي ال نعلم
عنها الكثیر، والتي یفترض العلماء أن مصدرها مركز األرض المنصهر، لكنها

بالحقیقة نظریة غیر مثبتة، مثلها مثل نظریة األرض المجوفة.

بل بالحقیقة أن التجربة العملیة تخبرنا؛ انه إذا كانت هناك كرة في حالة سائلة
بالفضاء (مثل األرض قبل أن تبرد)

ً



فمكوناتها ال تتركز بالمنتصف كمركز للكرة، بل یصنع مركزها نفقًا مفتوح من
الجهتین.
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اللعن
إذا قلت شيء ما، فأخبرك أحدهم: «كنت أفكر بهذا توًا» أو «كان على طرف

لساني».
فاعلم أنك خلقت (كینونة فكریة) بخصوص موضوع معّین، وهي سترتحل هنا
وهناك، وتصطدم برؤوس الناس، فیتكلمون عن نفس الموضوع ویقول أحدهم

لآلخر: «كنت أفكر بهذا للتو» أو «كان على طرف لساني».
حسب كتاب (أشكال الفكرة) لـ(آني بیسانت) و(سي دبلیو لیدبیتر): أنت تخلق

كینونة فكریة عندما تفكر بفكرة واضحة ومحددة.
(الكینونة الفكریة) تولد قویة أو ضعیفة، ثم تضعف أو تقوى، حسب الموجات
الكهرومغناطیسیة التي تصدرها أدمغة وهاالت الناس الذین یتناقلونها، باالضافة
الى قوة المشاعر التي صاحبت هذه الفكرة. وهكذا قد تتالشى بغضون دقائق، وقد

تعیش بعد صاحبها قرونًا طویلة.
وقد جاء في الحدیث المرفوع عن أنس بن مالك: ((إذا َمَرْرُتْم ِبِرَیاِض اْلَجنَِّة
َفاْرَتُعوا)) َقاُلوا: َوَما ِرَیاُض اْلَجنَِّة؟ َقاَل: ((ِحَلُق الذِّْكِر)) أبو الحسن المباركفوري

(مرعاة المفاتیح).
أنظر الى (حلقات الذكر) كبؤر (كینونات فكریة) ایجابیة، تحوم فوقها غیمة

موجات كهرومغناطیسیة ایجابیة، توشك أن تمطر.
وللموضوع جانب آخر، وهو (الكینونة الفكریة) السلبیة: (الحسد، اللعن، الحقد…

.(
روى عمــران بــن الحصــین: «بینمــا رســول اللــه فــي بعــض أســفاره،
وامــرأة مــن األنصـار علـى ناقـة، فضـجرت فلعنتـها، فسـمع ذلـك رسـول اللـه
فقـال: «خـذوا مـا علیـها ودعوها، فانها ملعونة»، قال عمران: فكأني أراها اآلن

تمشي في الناس ما یعرض لها أحد» مسلم.
(اللعنة) كینونة فكریة موّجهة، مثلها مثل الحسد، بدلیل حدیث أبي الدرداء: «ان
العبد إذا لعن شیئًا صعدت اللعنة الى السماء، فتغلق أبواب السماء دونها، ثم تهبط
الى األرض، فتغلق أبوابها دونها، ثم تأخذ یمینًا وشماًال، فاذا لم تجد مساغًا

رجعت الى الذي ُلعن، فان كان لذلك أهًال، واال رجعت على قائلها» مسند أحمد.
فهي تتحرك وتبحث عمن تصیبه، وتتجمع مع كینونات فكریة سلبیة، من لعنات

أخرى وشتائم وحقد وغضب، وتتضخم بینما تبحث عمن تصب علیه.
لكن انتبه؛ فهي ان تضخمت وأصبحت مشبعة بالطاقة، ولم یعد التالشي خیارًا
بالنسبة لها، ولم تجد من تفرغ فیه شحنتها السلبیة، عادت لمصدرها األصلي، كما

یخبرنا الحدیث.
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العجل
هو أحد األبراج الفلكیة. ورمزه رأس ثور بــرج الثــور كوكبــة كبــیرة. وهــي
تــرى بــالعین المجــردة. وهــي أول األبــراج التــي میزهــا البشــر، حــیث
هنــاك رســم یجســدها علــى جــدار كــهف فــي فرنســا یعــود الـى العصـر
البرونزي، فالبشر ارتبطوا بها بسبب ظهورها أثناء االعتدال الربیعي. وزوال

الشتاء والبرد. وحلول موسم الزراعة ووفرة الصید والرعي.

كل أسطورة وعبادة لثور أو عجل هي تتعلق بهذه الكوكبة.

في ملحمة جلجامش السومریة، ترسل اآللهة عشتار الثور لقتل جلجامش. فتنشب
معركة بینهما في السماء.

والفراعنة عبدوه باسم أبیس.



في األساطیر الیونانیة، یختطف الثور أوروبا، األمیرة الفینیقیة األسطوریة. وهو
أحد أتباع هرقل األثني عشر.

بوذا ولد في یوم یساك، Vesākha، والذي یحدث في أول اكتمال للقمر عندما
تكون الشمس في برج الثور.

الثور (ناندي) مقدس عند الهندوس، حیث یمتطیه شیفا، وهو حارس بوابته.
 



في المسیحیة یرمز الثور للمسیح، ویعبر عن المحبة والخیر.
وهكذا، كما رأینا تقدیس الثور منتشر في كل العالم القدیم، لذلك عندما صنع

السامري مجسم العجل لبني اسرائیل، عبدوه بال تردد.

البد أنك تعتقد أن هذا كان في الماضي، وأنه لیس هناك من یقدس الثور الیوم.
أخبرك إذا أن هناك صنم لثور ینتصب في (وول ستریت) مركز المال في

نیویورك، وهو یرمز لصعود األسهم وجني المال.

وهو موجود على عملة الیورو فهل انتهت عبادة عجل بني اسرائیل.
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البراق
یقول اهللا: (ُسْبَحاَن الَِّذي َأْسَرى ِبَعْبِدِه َلْیًال ِمَن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم اَلى اْلَمْسِجِد اْألَْقَصى

ِمیُع اْلَبِصیُر) االسراء. الَِّذي َباَرْكَنا َحْوَلُه ِلُنِرَیُه ِمْن آَیاِتَنا انَُّه ُهَو السَّ
وقال (وما جعلنا الرؤیا التي أریناك اال فتنة للناس) االسراء.

و(َأَفُتَماُروَنُه َعَلى َما َیَرى، َوَلَقْد َرآُه َنْزَلًة ُأْخَرى، ِعنَد ِسْدَرِة الُمنَتَهى، ِعنَدَها َجنَُّة
ْدَرَة َما َیْغَشى، َما َزاَغ الَبَصُر َوَما َطَغى، َلَقْد َرَأى ِمْن آَیاِت الَمْأَوى، اْذ َیْغَشى السِّ

َربِِّه الُكْبَرى) النجم.
وهكذا كما تخبرنا اآلیات؛ ُأسري بالرسول من مكة الى القدس بالجسد، ولو كان
بالمنام لما كذبته قریش، ولما ارتد بعض المسلمین، فاإلنسان بالمنام یذهب الى
شتى األماكن وذلك أمر طبیعي، لكن حادثة االسراء كانت منكرة جدًا بالنسبة
لمعاصریها، وذلك ألنه ُأسري به فعلیًا وهو مستیقظ، وذلك یعني أنه سیحتاج الى
وسیلة مواصالت، ألن الطریق الى القدس بالوسائل المتاحة آنذاك سیكون طویًال،
كما وثق لنا ذلك الكفار بقولهم: «َنْحُن نضرب الیها أكباد اإلبل الشهر والشهرین،

ویذهب ُمَحمَّد الیها في لیلة».
وهكذا، ذهب الرسول الى القدس راكبًا، وراكبًا دابة تسمى الُبَراق.

وهو مركوب األنبیاء، وقد استقله سیدنا أبراهیم كما جاء في الحدیث المرفوع َعْن
َأِبي ُهَرْیَرَة: «َكاَن اْبَراِهیُم َخِلیُل اهللاَِّ َیُزوُر اْبَنُه اْسَماِعیَل َعَلى اْلُبَراِق، َوِهَي َدابَُّة
ِجْبِریَل، َتَضُع َحاِفَرَها َحْیُث َیْنَتِهي َطَرُفَها، َوِهَي الدَّابَُّة الَِّتي َرِكَب َرُسوُل اهللاَِّ َلْیَلَة

ُأْسِرَي ِبِه» مشیخة ابن طهمان.
ومعنى (تضع حافرها حیث ینتهي طرفها) أن الُبراق سریع للغایة، ال یكاد یتحرك

حتى یطوي المسافة بینه وبین األفق أما ناظري راكبه.
وقد روى مسلم: «ثم ُأِتیت بدابة یقال لها الُبراق، فوق الحمار ودون البغل، یقع

خطوه عند أقصى طرفه، فحملت علیه، ثم انطلقنا».
وقال عبد اهللا بن مسعود: «أتى رسول اهللا بالُبراق، وهي الدابة التي كانت تحمل
علیها األنبیاء قبله، تضع حافرها في موضع منتهى طرفها، فُحمل علیها ثم خرج
به صاحبه یرى اآلیات فیما بین السماء واألرض حتى انتهى الى بیت المقدس»

مسلم.
وذكــر ابــن اســحاق عــن الحســن البصــري (مرسـًال): «أن جبریـل أیقظـه ثـم
خـرج بـه الـى بـاب المسـجد الحـرام فأركبـه الـُبراق وهـو دابـة أبـیض، بـین
البغـل والحمـار، وفـي فخذیه جناحان یحفز بهما رجلیه، یضع حافره في منتهى
طرفه، ثم حملني علیه ثم خرج معي ال یفوتني وال أفوته». (عمدة القاري) ج15

كتاب بدء الخلق.



تمیزت هذه الروایة بوصف جناحین في فخذي الُبراق، ال یستخدمهما للطیران،
وانما لتحفیز الرجلین، فالُبراق في العادة نتخیله حصان بجناحین، لكن بالحقیقة هو
ال یستخدم جناحین للطیران، وانما یجري بسرعة شدیدة حتى ینطلق، مثل

طائرات الیوم.
ثم أن أجنحة الحیوانات كلها تخرج من الظهر، أما كون الجناح یخرج من الفخذ،
والفخذ (الرجلین) بالمؤخرة، والیدین بالمقدمة (كعادة نظرة االنسان للحیوان بأن
القــائمتین فــي المقــدمة همــا یــدین، والـرجلین صـوب المؤخـرة للحیوانـات
ذوات األربـع قـوائم) فتصـور الجنـاحین مثـل جنـاحي السـیارات األمریكیـة

بالخمسـینات، حـیث یكون الجناحین فوق االطارین الخلفیین.
وتسمیة الُبراق بالدابة ال یعني بالضرورة أن تكون حیوان ذي روح؛ ألن الدابة
تطلق على كل ما یدب (یتحرك على األرض)، ونحن الیوم ندعو بدعاء الركوب
عندما نقود سیاراتنا، مع أن الدعاء في األصل للدابة، فأصبح الدعاء یشمل

السیارة ألنها تسیر بنا على األرض، فأصبحت السیارة دابة الیوم.
وأما تسمیتها بالُبراق فربما بسبب بریقها وشدة عكسها للضوء، أو ربما للداللة

على مدى سرعتها، كما نقول: سریعًا كالبرق.
وأما وصفها فوق الحمار ودون البغل فهو لیس وصف لشكلها وانما لحجمها

ومقدار ارتفاعها.
وأما وصف لونها بالبیاض فهو لون مثالي لكي یعكس الحرارة ولإلشعاعات

الضارة في الفضاء.
وفي الحدیث عن قتادة: «أن رسول اهللا لما أراد ركوب البراق (شمس به) فوضع
جبریل یده على معرفته ثم قال: أال تستحي یا براق مما تصنع، فواهللا ما ركبك
عبد هللا قبل محمد أكرم علیه منه، قال: فاستحى حتى أرفض عرقا ثم قرَّ حتى

ركبته». (البدایة والنهایة) ج3.
و(شمس به) اضطرب، واهتز، مثل أي مركبة تهتز عند تشغیلها.

وذكر ابن اسحاق عن أم هانئ أنه عندما كذبت قریش االسراء أعطاهم الرسول
دلیل: «وآیة ذلك أني مررت بعیر بني فالن بوادي كذا وكذا، فأنفرهم حس الدابة
فندَّ (ضاع) لهم بعیر فدللتهم علیه وأنا متوجه الى الشام، ثم أقبلت حتى إذا كنت
بضجنان مررت بعیر بني فالن فوجدت القوم نیاما ولهم اناء فیه ماء قد غطوا

علیه بشيء فكشفت غطاءه وشربت ما فیه، ثم غطیت علیه كما كان».
نفهم من الحدیث أن البراق له هدیر أفزع الجمال (الحظ تعبیر (حس الدابة)
ولیس صفق جناحین)، فهبط الرسول، (وال یظهر سیدنا جبریل هنا)، فدلهم على
بعیرهم، الذي رآه مسبقًا (وهو في الجو)، ثم صادف قافلة أخرى جوًا، فهبط

بالدابة وشرب ماء، ثم صعدها، وانطلق.



وهناك أحادیث عدة عن رحالت أخرى الى السماء حدثت في المدینة ومجهولة
الوجهة: مثل ما روى البیهقي في الدالئل: «أن النبي كان في مأل من أصحابه
فجاءه جبریل، فنكت في ظهره (طرق على ظهره باصبعه)، فذهب به الى
الشجرة، وفیها مثل وكري الطیر، فقعد في أحدهما وقعد جبریل في اآلخر، فنشأت

بنا حتى بلغت األفق».
وكذلك ما جاء في شعب االیمان عن أنس بن مالك قال: «قال رسول اهللا: بینا أنا
قاعد، اذ جاء جبریل علیه السالم، فوكز بین كتفي، فقمت الى شجرة فیها مثل
وكري الطیر، فقعدت في أحدهما وقعد في اآلخر، فَسمیت حتى إذا سدت

الخافقین، وأنا أقلب طرفي، ولو شئت أن أمس السماء مسست».
و(وكري طیر) هو عشّي عصافیر، وهو یدل على أن الدابة فیها مقعدین، جلس
الرسول في أحدهما، وجلس جبریل في اآلخر، وأنه قلب طرفه في السماء حوله،

ما یدل على شفافیة قمرة الدابة التي ركبها.
أمــا ســبب تســمیتها بالشــجرة فمجــهول، فقــد تكــون هیئتــها تشــبه الشــجر
كــي تختفــي عــن أنظــار الفضــولیین، وهــي هنــا تختلــف عــن وصـف
الـُبراق الـوارد بـاألحادیث األخرى، فقد تكون دابة أخرى، أو ربما للُبراق

خاصیة تمویه وتغییر الهیئة، أو نحو ذلك.
ما مضى كان من أحادیث السنة، واآلن نستهل بأحادیث الشیعة عن الُبراق:

ذكر تفسیر القمي: «جاء جبرئیل ومیكائیل واسرافیل بالبراق الى رسول اهللا، فأخذ
واحد باللجام وواحد بالركاب، وسّوى اآلخر علیه ثیابه، فتضعضعت البراق،
فلطمها جبرئیل علیه السالم. ثّم قال: اسكني یا براق فما ركبك نبي قبله، وال
یركبك بعده مثله. قال: َفَرَقْت به ورفعته ارتفاعًا لیس بالكثیر، ومعه جبرئیل علیه

السالم یریه اآلیات من السماء واألرض».
وروى الصدوق في (األمالي): «جاء جبرئیل علیه السالم الى رسول اهللا بدابة
دون البغل وفوق الحمار، رجالها أطول من یدیها، خطوها مّد البصر، فلما أراد
النبي أن یــركب امتنعــت. فقــال: جبرئیــل اّنه محــّمد، فتواضـعت حتـى لصـقت
بـاألرض، قـال: فـركب، فكلمـا هبطـت ارتفعـت یـداها وقصـرت رجـاها، وإذا
صـعدت ارتفعـت رجالها وقصرت یداها، فمّرت به في ظلمة اللیل على عیر في

أّول العیر، فنفرت العیر من دفیف البراق».
الحــظ وصــف حركــة القــوائم، تقصـر وتطـول مثـل المكـابس التـي تعمـل
بنظـام الـهیدرولیك، ثـم وصـف صـوت البـراق (دفـیف) وهـو لـیس صـوت

صـفق جنـاحین، وانمـا مشابه للهدیر، مما أفزع الجمال.
وكذلك روى العیاشي في تفسیره: «أّن جبرئیل أتاه… فأیقظه وأمره أن یغتسل
به، ثّم وضع في محمل له ألف ألف لون من نور، ثّم صعد به حتى انتهى الى

أبواب السماء».

ً



الحظ أن الُبراق وصف هنا كـ(محمل) ال كحیوان، وأنه مضاء تمامًا وبمختلف
األلوان.

وفي صحیفة االمام الرضا عن رسول اهللا: «سّخر لي البراق، وهي دابة من
دّواب الجنة، لیس بالطویلة وال بالقصیرة، فلو أّن اهللا عز وجل أذن لها لجالت

الدنیا واآلخرة في جریه واحدة، وهي أحسن الدواب لونًا».
وفــي روضــة الواعظــین عــن الرســول: « وجــهها كوجــه االنســان، وخــدها
كخـد الفـرس، عرقـها مـن لـؤلؤ مسـموط، وأذنـاها زبرجـدتان خضـراوان،
وعینـاها مثـل كـوكب الزهرة یتوقدان مثل النجمین المضیئین، لها شعاع مثل
شعاع الشمس منحدر عن نحرها الجمان، منظمومة الخلق، طویلة الیدین
والرجلین، لها نفس كنفس اآلدمیین، تسمع الكالم وتفهمه، وهي فوق الحمار ودون
البغل » وصــف وجــه الــُبراق كوجــه انســان وخــده كخــد فــرس قـد یكـون
مجـازي مثلمـا یقـال لشـخص أنـه مثـل القمـر وهـو ال یشـبه القمـر ولكنـه تعبـیر

یشـیر الـى الجمـال، ألنـه صعب تخیل وجه انسان بخد فرس.
وهكذا؛ نفهم من الحدیث أن الُبراق رائع التصمیم، ولدیه عینین مضیئتین (عیناها
مثل نجمین) أو مثل مصباحي سیارة. أما (عرق اللؤلؤ) و(أذني من الزبرجد) فقد
تكون أضواء ملونة. و (شعاع مثل شعاع الشمس ینحدر عن نحره) قد یكون
ضوء جانبي. ویخرج هواء من عوادم (كنفس اآلدمیین). (طویل الیدین
والرجلین) وارتفاعه (فوق الحمار ودون البغل) بارتفاع السیارات. (تسمع الكالم

وتفهمه) بها نظام صوتي.
عمومًا في النهایة لدینا الحقائق التالیة:

1 - ُأسري بالرسول من مكة الى القدس بالجسد وبسرعة خاطفة.
2 - جسد االنسان ال یتحمل الطیران بسرعة عالیة، وأجساد األنبیاء طبیعیة ولیس
بها خاصیة خارقة، بدلیل طلب موسى رؤیة اهللا، فیخبره أن جسده لن یحتمل،

وأراه ما حدث للجبل كتجربة عملیة.
3 - إذا البد أنه خالل االسراء تم حمایة الرسول، من تیار الهواء القوي أثناء
ذهابه الى فلسطین، ضغط الهواء، تدني درجة الحرارة، ثم أثناء معراجه في

الفضاء كان لدیه أوكسجین، وكان محمیًا من االشعاعات الضارة وغیرها.
نحن ننظر الى الُبراق كمعجزة خارقة، ولكن ماذا لو كانت تلك المعجزات
اختراعات ال تخرج عن قوانین الفیزیاء، فها هو سیدنا نوح یأمره اهللا بصناعة
سفینة، التي لم تكن البشریة تعرفها، وال تعرف أن هذا الخشب الذي یزن أطنانًا
یطفو على سطح الماء كأنه ورقة، فتعلمه المالئكة طریقة صنعها خطوة بخطوة
بحیث ال تمیل وال تنقلب وهذه عملیة حسابیة دقیقة ال یعرفها اال من یعمل ببناء
السفن، (َواْصَنِع اْلُفْلَك ِبَأْعُیِنَنا َوَوْحِیَنا)، وكان اهللا قادر أن ینجیه بال أي وسیلة،
ولكن كانت نجاته من خالل شيء یعمل ضمن السنن والقوانین الفیزیاء األرضیة.

ماذا لو كان الُبراق شيء مشابه؟
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نحن واألبراج
(واذ قال ربك للمالئكة: أني خالق بشرًا من طین).

وهكذا مادة خلقنا األساسیة هي الطین، والطین یتكون من؛ (غبار الفضاء)،
و(كربون تم انتاجه في باطن الشموس)، و(غازات كونیة بحالة سائلة).

وألن مادة خلقنا نفس مادة خلق الكواكب والنجوم، یحدث تجاذب بین ذراتنا
وذرات الكواكب التي تتصدر السماء بیوم مولدنا، فنتأثر بطبیعتها.

للكــواكب تــأثیر علینــا، بــدلیل تــأثیر القمــر البـدر علینـا، حـیث یصـیب النـاس
هیجـان وقلـق وغـیره، وصـیام األیـام البـیض یحصـننا مـن ذلـك. والقمـر ال

یقـارن تـأثیره مـع الكواكب، بسبب صغر حجمه مقارنة بها.
ال عالقــة لبحثــي هــذا بــالتنجیم وتنبــؤات المســتقبل، فــالغیب ال یعلمــه اال
عــالم الغــیوب، لكــن الكــواكب لــها عالقــة بطبــاعنا، والموضــوع هــذا

یختــص بتحــدید سـمات الشخصیة حسبها.
فمثًال موالید األبراج الناریة ذوي طباع حادة، ودینامیكیین محبین للمغامرة
والتنقل، على عكس األبراج الترابیة الواقعیین وغیر الطموحین، أما المائیة فعلى
عمق مشاعرهم اال أنهم شبیهین باألسماك، من حیث سباحتهم مع التیار، وحبهم

للمكوث في مكان واحد، وهكذا.
وهكذا شخصیاتنا مرتبطة باألبراج، ولكل منها ممیزات ومساوئ، فمعرفتها تمكننا

من معرفة عیوبنا وممیزاتنا، مما یعطینا فرصة لتغییرها، أو تنمیتها.

أوًال: نحن موالید برج الجدي (22 دیسمبر - 19 ینایر) نحقق أهدافنا بصبر
عنكبوت یتربص بفریسته التي ال تفلت منه أبدًا، فالغلبة والنجاح لنا في النهایة.

اتسألني: كیف یتم ذلك؟ اخبرك إذا: سبب نجاحنا: سهولة تلوننا وتكیفنا مع
الظروف، رضانا بما یتوفر لدینا، مع اصرارنا على التغییر، صبرنا، تفانینا،



اجتذابنا للناجحین، الذین نتسلقهم، بینما نجتذبهم بمظهرهنا الخداع: المتواضع،
الجاد، األنیق بال بهرجة. باالضافة الى أننا: ال نحب األضواء، نشطین، ال نحب

الكسل، وال االهمال، وال الغضب، وال االندفاع.
اجتماعیین، أصدقائنا كثر، لكن الحمیمین قلة، نحب السخریة من اآلخرین،
نعترف بأخطائنا، ومستعدین لتطویر أنفسنا دائمًا، مهم لدینا التشجیع والتقدیر،
صلبین، نتحمل ما لن یتحمله اآلخرین، ألننا یجب أن نكون بالقمة، باردین،
هادئین، نكتم األسرار، نكره الغباء، مستمعین جیدین، لدینا نصائح مفیدة دائمًا،
واقعیین، مستعدین دائمًا لكل الظروف، لدینا خطة أولى وثانیة وثالثة، حتى

سابعة.
نحب بقوة وصدق، سأفعل أي شيء من أجلك ان أحببتك، التعامل معي لیس
سهًال، وذلك ألنني لست أي شخص، ال یكبر قلبي مهما بلغ بي العمر، ال أجرح

اال عندما أكره، وعندما أكرهك سأغدو لئیمًا.
عــیوبي كثــیرة: لســاني الذع، متــردد وقــــلق، أخشــى الفشــل، هــش
عــاطفیًا، ملــول، متشــائم، جــاف، لســت دبلوماســي، أحــّمل نفســي الكثـیر
ألننـي أتـوقع مـن نفسـي الكثیر، هذا سبب أنني ال ال أعیش طفولتي وال مراهقتي،
وأنضج سریعًا، ولذلك أنا مؤهل لإلصابة بالمراهقة المتأخرة أكثر من غیري، ال

أغفر بسهولة، أرى األسوأ باآلخرین.
أخشى حكم الناس علي، ال أعبر عما بنفسي، ال أنسى أحقادي، ال أتراجع عن
قراراتي، محب للسلطة، والوحدة، التي تحیطني مثل حزام زحل، ودواءها

االنــفتاح واالیجابیة، والشعور بالسعادة.
ثانیًا: نحن موالید الدلو (20 ینایر - 18 فبرایر)، فضولیین، شغوفین، محبین
الستكشاف ولمعرفة كل ما یدور من حولنا، من سیاسة وریاضة واقتصاد وفنون،

وكل شيء.
نقع تحت تأثیر كوكب أورانوس مما یجعلنا: عصبیین، منفتحي الفكر، ذوي أفق
واسع، كریمین، واضحین، ال نحسن التصنع. صریحین ونكره الكذب، وال نعرف
كیف نكذب، ال ننتظر مساعدة من أحد، ال یهمنا المال والمناصب، لنا الحكمة

والذكاء، االستقالل والشخصیة المتفردة.
اجتماعیین، لكن أصدقائنا قلة. یمكننا أن نصادق جمیع الفئات العمریة، ال یمكنك
التنبؤ بأفعالنا وأقوالنا، سنفاجئك، ال تلقي علینا كل المسؤولیات، ال نحب ذلك.
عنیدین، متالعبین، لسنا مقاتلین، وال نحب الصراعات. وال األوامر، وال
المتحكمین. مثالیین، مزاجیین، نؤمن بالحب الحقیقي والصداقة الصادقة، والحق،
والعدل، وما الى ذلك. لدینا ثقة بالنفس، متفردین، ثائرین على قیود العادات
والتقالید، نفّضل حفر طریقنا بأیدینا على أن نلحق باآلخرین. لن أكون مجرد
وجهًا فــي الزحــام. علــي أن أتحقــق مــن كــل شــيء بنفســي، وأفكـر بعقلـي ال
بقلبـي، ال أصـدق الشـائعات، وال أحـب القیـل والقـال. وأرى األشـیاء بوضـوح



وبـال تعقیـد. ال أتبـع الموضة، وانما أصنع موضتي الخاصة بي لوحدي. أتشبث
بمعتقداتي وأفكاري مهما حدث، وقد یكون هذا سبب كوني عرضة لإلدمان على

المسكنات والمهدئات.
كریمین، حساسین، ذوي ارادة، منفتحین، أوفیاء ال نخون، غیر حقودین. نغفر
بمجرد االعتذار والتعهد بعدم التكرار. نفكر بصمت. نستخدم عقولنا أكثر من
قلوبنا، یحكم عالمنا: المنطق + الغایة + الوسیلة، لدینا مظهر مشرق، مرح، لكن
من الداخل نحن مظلمین للغایة، لذلك قد أسخر من اآلخرین، وأضحك من آالمهم.
أحب السخافة، وأكره الجدیة والتجهم، والجادین والمتجهمین. ال نحب التغییر،
واالستقرار مهم لدینا. ال ننسى دروس الحیاة، وال نتعثر في نفس الحفرة مرتین.
ال ُنجرح بسهولة، ونحتمل الكثیر، وذلك ألننا ال نأخذ األشیاء على نحو شخصي،
ونجد أعذارًا للجمیع. لكن ال تقطع وعدًا لي وتخلفه. غیر أناني، مخلص، أهتم
باآلخرین، لكن ال أعتمد علیهم، مبدع، ذكي، ال أكذب. ال تتعدى على مساحتي

الخاصة، لكن حتى ان فعلت ذلك فأنا قد أتضایق لكنني ال أحقد، وأغفر بسهولة.
(متواضع) و(عفوي) صفتان تجذبانني. وآنذاك، ال یهمني اآلخرین، تهمني أنت
فقط، فأنا أحب بصدق. أقرأ الناس جیدًا، وأعرف المتصنع من الحقیقي. لذلك ان
صــادقتك أو أحببتــك، فــاعلم أن ذلــك لحقیقــة مــا أنـت علیـه فعـًال، ال لشـيء
آخـر. فكـن علـى سـجیتك وسـأفعل كـل شـيء مـن أجـل اسـعادك، لكـن قـد ال
أبـدي ذلـك جلیًا، كیال ُأجرح. سأتظاهر أنني على ما یرام في أسوأ أحوالي. فلدي
مظهر بارد ولكن بداخلي براكین متقدة. عندما ُأجرح أصبح بارد وصامت بال
تعابیر، ولن ترى دموعي أبدًا، إذا ضایقتني أكثر ما سأفعله هو تجاهلك. ال أنتظر

الكثیر من اآلخرین، ألنكم (خیبة أمل) ببساطة.
مع ذلك، فتحت مظهري البارد هناك قلب كبیر یحب مساعدتكم جمیعًا، واسعادكم.
ثالثًا: مثلما یسـبح السمـك مع التیار، نحن موالید الحوت (19فبرایر - 20
مارس) نذهب حیثما تأخذنا الحیاة، وأخطر عیوبنا: إذا لم یعجبنا ما یحدث نغوص
في عالمنا الداخلي بانتظار تیار جدید یحملنا الى مكان آخر. أما عیبنا الثاني فهو
طیبتنا وثقتنا باآلخرین والذین دائما ما یستغلوننا. أما األمر الذي یزید الطین بلة:
فهو أننا ال نحب الوحدة وأن نكون معزولین عن اآلخرین، حیث یدخلنا ذلك في

دوامة االكتئاب والتشاؤم. فنحن ال نثق بإمكاناتنا التي قد تكون جبارة وهائلة.
حالمین، دائمًا نبحث عن الحب والصداقة. نحب البحر والموسیقى، وأحالم

الیقظة.
أخبرني الحقیقة مهما كانت سیئة، فنحن ال نحب الكذب، ولو كان بنیة حسنة. انتبه
لما تقول وتفعل بقربي ألنني سأتذكر كل شاردة وواردة. أقرأ الناس مثل كتب
مفتوحة. أما ان اهتممت بك فسأجعل منك مادة للبحث والدراسة، وسأعلم كل

شيء عنك مهما حاولت اخفاءه.



أنا مبدع، رقیق، سهل االنقیاد، غیر متطلب، حكیم، غامض، صموت، أتعاطف
مع مآسي اآلخرین، وأتسامى على الجراح، كتوم، خیالي واسع، دافئ، وجمیل

مثل كوكبي األزرق نبتون، أنا محبب لكل األبراج.
لــدي المقــدرة علــى حبــك كمــا لـم تتخیـل. لـن أخونـك مطلقـًا. عنـدما أكـون
معـك كـل مـا یـهمني هـو اسـعادك، أنـا أتغـذى علـى سـعادة اآلخـرین. ألننـي
أهتـم كثـیرًا بمـن أحب، أبني أسوارًا بیني وبینهم ألرى ان كنت مهمًا بقدر ما هم

مهمین بالنسبة الي. عاملني جیدًا وسأكافئك طوال حیاتي.
لدي حاسة سادسة قویة، فان لم تكن أهًال للثقة لن أقترب منك، لكن ان أحببتك،
مهما كنت، سأجد األشیاء الجیدة فیك، فقط ال تكذب علي. وحتى لو فعلت، اعتذر

وضمني الیك وسأغفر لك، لكنني لن أنسى.
عنــدما أصــبح ســاخرًا، فــذلك یعنــي اننــي غــیر راض، أضـع قنـاع السـعادة
علـى الـدوام، علیـك اكتشـاف مـا بـداخلي، وذلـك لـیس سـهًال. علیـك مالحظـة

اشـاراتي ولغـة الجسد التي أعبر عن طریقها أكثر مما أفعل بالكالم.
ال أفهم لغة الصراخ، ستفقدني بتلك الطریقة، اعتمد الحوار الهادئ معي،

وستجدني صاغیًا.
أحــب الســهر. مــدمن نــوم، كســول، أفضــل األمــور الســهلة، لــیس لــدي
ارادة قویــة. أعــیش فــي األحــالم، خجــول. منعــدم الطمــوح وأرضــى بمــا
ترمیــه األقــدار لــي علــى الشاطئ، ال أهتم بما یدور حولي، انفعالي السریع
یزول بسرعة مثل موجة سببها قذف حجر في البحر، لكنني أعرف كیف أنتقم فال

تغضبني.
غیر اجتماعي. حالم، أنسج أفالمًا بداخل رأسي، مع ذلك أعمل جاهدًا من أجل
اشیائي، فال تعبث بها. عدا ذلك، ال تقلق علي، ألنني محصن تمامًا، فأنا سوداوي

ومتشائم وأتوقع األسوأ دائمًا.
كثیر االنتقاد لنفسي. أمیل الى جلد الذات حتى عندما ال أكون مخطئًا. أمیل
للوسواس. أفكر كثیرًا وأضع سیناریوات سیئة لكل شيء مما یجعلني في مزاج
سيء غالبًا. ان غضبت ال أثور وانما أصبح أبرد من الثلج، أخفي دموعي
باالبتسامات، وأنعزل، ألن لیس لدي قشرة خارجیة صلبة تحمیني مثل باقي
األبراج المائیة، لــذلك أنــا أنزوي كحیلــة دفاعیــة، دعنـي لوحـدي حتـى أخـرج
الیـك بعـدما أهـدأ. أحتمـل كـل اآلالم، وأنزوي لكـي أشـفى بصـمت، أخزن

الغضـب والتوتـر بـداخلي حتـى أنفجر. وأغدو مروعًا عندما أنفجر.
ألننــــي أعتمــــد علــــى حواســــي لكــــي أمــــیز الخبــیث مــن الطــیب،
التقــط الكثــیر مــن الطاقــة الســلبیة، ممــا یجعلنــي عرضــة لألمــراض
النفســیة. مثــل (الوســواس القــهري) و(االكتئاب). ال أتذكر سوى األمور

الحزینة، فال تحزنني. وأشد مخاوفي رعبًا هو أن اآلخرین لم یعودوا یریدونني.

ً



رابعًا: إذا قابلت شخصا جذاب، ذو وجه طفولي، كریم الخلق، وعفوي، مخلص،
وطیب الى حد الّدْرَوشة، ال یكتم سرًا، ووجهه یملؤوه فرح وحماس األطفال،
یعمل أكثر مما یتكلم، مدمن عمل، ویصافح بابتسامة عریضة، وهو غیر أنیق،
یفتقد اللیاقة، وغیر دبلوماسي، فأعلم أنه موالید الحمل (مارس 21 - 19 أبریل).

هكذا أنا، طموح، اجتماعي، استقاللي، كریم، شجاع، مغامر، دینامیكي، حیوي،
قیادي، واثق من نفسي، ذو شخصیة قویة، أمیل للتدّین، مع ذلك فانا سریع التأثر
والغضب وعنید ومتقلب وغیور ومتملك وغیر مستقر نفسیًا وأناني، وأعتقد أنني
على حق دائمًا، ال أحب من یقف في طریقي، وان عارضتني أصبح عدواني
كطفل یحمل بین یدیه لعبة تحاول أن تسلبها منه، أغضب سریعًا وأهدأ بسرعة.
لكنني مهما غضبت فأنا أحدد أرض ووقت المعركة، ال تسئ تقدیر قوتي،
وأشرس معاركي هي عندما أدافع عمن أحب. مهما بدوت قاسیًا اعلم أن بداخلي
قلب كبیر. لكن بنفس الوقت بداخلي غضب هائل، وأود لو ألكم الناس كلهم
مباشرة في وجوههم. وأكثر ما أكره هو البطء والناس البطیئین، وبطاریات

الهواتف الفارغة، والسیارات التي تتوقف، وكل شيء ال یعمل جیدًا.
لســت مســتمع جیــد، مزاجــي، غــیر صــبور أریــد أن أرى النتــائج فــورًا. ال
أجــامل، ســأقول لــك «أنــت كــاذب فـي وجـهك». ال أفكـر كثـیرًا وال أتـردد،
وانمـا أفعـل مـا أفعـل فحسب. كثیر األخطاء. أنسى اساءات اآلخرین، مثلما أتوقع
من اآلخرین نسیان اساءتي. ال أعرف الحقد، وأغفر بسهولة، ولكن سأحرص
على أن تدفع ثمن خطأك علــى المــدى البعیــد. صـعب التحكـم بـي. كثـیر
النسـیان، مـهمل، لـدي شـعور دائـم بعـدم األمـان، وواضـح مثـل كتـاب مفتـوح،
لكننـي سـيء التخطـیط، وقلمـا أنجـح فـي تحقیق مسعاي. لكن ان كان لدي دافع

فسأتم المهمة مهما تطلب األمر.
ال أحب اتباع القوانین، وال أنصاع لألوامر، وإذا أردتني أن أسمع كالمك فعلیك
أن تناور. ال أثق بالناس مهما طالت عالقتي بهم. سأقرأك جیدًا فال تفكر بخداعي.
لن أخبرك أنني أحبك، ولكن اعلم أنني سأفعل أي شيء من أجلك، وذلك ألنني ال

أحسن التعبیر عما بداخلي. یجب أن تخبرني دائمًا كم أنا مهم بالنسبة لك.
ال أتحدث عن مشاكلي وانما أقاتلها. عندما أغضب أتجهم وأصمت. لدي غضب

دفین، وأمل كبیر على الدوام.
خامسًا: ألن برجي الثور (20 مایو - 20 أبریل) فأنا رمز للصمود في وجه

العواصف.
لدي القوة والتحكم والتحمل على المضي قدمًا، مهما وضعت الحیاة من عراقیل
في حیاتي، وسأبدأ من جدید كلما تعثرت دروبي، أخفي اخفاقاتي وفشلي، ألنني
قوي فال یجب أن یكون لدي اخفاقات أو مواطن ضعف، قلما أرد على االساءات

بمثـلها. صبور وكثیر االحــتمال، لكن ان انفجرت، فیجب أن تتنّحى من دربي.



عنید في صبر وحكمة. وال أتقبل النقد أو اللوم. غیر متنافس، ادیر ظهري ألي
شيء یحیط به الراغبین، غیر طموح، وأرضى بالقلیل، أظل في مكاني لألبد،
على الرغم من مظهري القوي، تجرحني أقل الكلمات، وأحتفظ بذكراها طویًال،
قد یكون السكوت عالمة رضى اآلخرین ولكن هو لیس كذلك بالنسبة لي. لست
غیور ولكن ما لي فهو لي وحدي، ال تتكلم كثیرًا، علیك أن تقنعني بأفعالك،
صبور، أجلد ذاتي دائمًا وألوم نفسي على كل خطأ، ال أحب الجدال، ألنني أخشى
ان تظهر نقاط ضعفي المخبأة خلف أبواب مغلقة، ال أحب أن أظهر كمغفل، ذلك

سیترك ندبًا لن یلئم بسهولة.
لیس لدي روح الفكاهة. لكن إذا تزحلق أحد أمامي ضحكت كاألطفال. ماهر
بالطبخ، ولدي ذوق رفیع، أحب الموسیقى، والفن األصیل، أجثم كثیرا في منزلي

وأحب االستقرار، وال أطیق التغییر.
بسیط منطقي وواقعي، أبني حیاتي االقتصادیة بحرص وحذر وبطء معتمدًا على
حسابات دقیقة. فالمال عندي موازي للسلطة والجاه، والبخل لیس من شیمي، لذلك
المال مهم عندي. ومع أن دماغي یعمل بســرعة في األزمات اال أنني أفضل

التروي في اتخاذ القرارات.
نحن الحب والحنان كله، فكوكبنا ڤینوس. ولكنني أتردد في اظهار عواطفي. وقد
أفكر فیك طوال الیوم ولكن كبریائي سیمنعني من االتصال بك، مع ذلك فلن
أتخلى عنك. واعلم أنني غیر متطلب، وسهل االرضاء، لكن االنتباه مهم كل
األهمیة بالنسبة لي، ال أغفر بسهولة وال أكره بسهولة وال أحب بسهولة، األسهل
هو أال أتعامل معك، لدي قلب من ذهب لكنه سیتحول الى حجر بارد إذا شككت
أنك تستغلني، ال تعطني أمر وانما أقنعني وسأقوم بما ترید بال تردد. ال أحب
الظهور واألضواء. ال أظهر حبي اال في االوقات الممیزة جدًا، وهي نادرة. لدي
فترة اكتئاب تصیبني بشكل دوري. أحتاج التوازن واالستقرار واألمان. لست بقائد
أو تابع، ألنني متفرد. وكذلك ال أحب الزحام. نضجي مبكر ومواقفي االجتماعیة

تتسم بالهدوء والثقل.
مع ذلك أنا سهل. إذا أحببت أعطیت كل شيء، وان كرهت ابتعدت بصمت.

سادسًا: إذا نظرت الى أحد موالید برج الجوزاء (21مایو - 21یونیو) فسترى
شخصین منفصلین في آن واحد. فكوكبنا عطارد زئبقي، ولذلك ال یمكن التنبؤ
بأفعالنا، فقد أحب وأكره نفس الشخص، وأنا ذكي بفهم بطيء، ومتحفظ طائش،
وفِرٌح قلق، وكریم ببخل. وذلك ألنني أشعر بمشاعر متناقضة في آن واحد. أعلم
ان اللحاق بي یقطع األنفاس ویسبب الدوار. ألنني أبّدل ذوقي وهوایاتي

وأصدقائي واألماكن التي أفضلها بالسرعة نفسها التي أبّدل بها آرائي وأفكاري.
قــد أصـادق النـاس كلـهم فـي یـوم، وأغلـق علـى نفسـي البـاب فـي الـیوم التـالي،
لكننـي أكـره العزلـة، وأمـاكني المفضـلة حـیث الزحـام: أبـرع فـي العالقـات
العامـة وصـاالت العرض وقاعات االستقبال. وأعرف بالضبط ماذا أرید. ومهما

كنت أعاني ستجدني أمضي قدمًا.



أنا ذكي ســـریع الخاطر سلیط اللسان، أجید فن االقناع والحوار، مع ذلك ال أعبر
عما بداخلي، أخفي نوایاي بمهارة، أعمل أكثر من عمل في آن واحد وبسرعة.

أكره الروتین والنظام.
أهدافي متعددة متباینة. فأطمح الى المال والشهرة والحب وكل شيء. یستهویني
المجهول، والسفر واستكشاف كل ما هو جدید. أقحم نفسي في المشاكل، لكنني
أعرف كیف أتخلص منها في الیوم التالي، ال أطلب المساعدة من أحد. أجامل وال
أصد أحد. أشغل نفسي كیال أفكر أكثر مما أفعل. ممثل محترف ولن تعلم أبدًا ماذا

یدور في رأسي.
متفاني لمن أحب، أتعافى من األزمات سریعًا، یمكنني أن أتنقل بین العالقات
العاطفیة، ولكن ما أن أجد الحب الحقیقي، یصبح اآلخرین أشباح، وال أرى غیر
من أحب، أعطني الثقة والمساحة الكافیة ولن تفقدني أبدًا، قد أبدو ال مبالیًا لكن ال
تدع ذلك یخدعك. أحمي من أحب بكل قوتي. لكن سأعاملك كما تعاملني. ممكن
أن أكون حلمك الجمیل أو أسوأ كوابیسك. واقعي، ال أحلب أحالم الیقظة. لدي
شخصیات متعددة، علیك أن تتعلم كیف تتعامل مع كل واحدة، ال تدفعني الى
زاویة، لن تنتصر في هذا القتال أبدًا، اترك لي مجاًال للمغادرة وسأنسحب بسالم،

فأنا غیر حقود.
أحب ایذاء اآلخرین للمرح، ال أثق بالناس بسهولة، لكن ان وثقت بهم فأثق كلیًا،
وان انهارت الثقة فلن تعود الى سابق عهدها أبدًا. الجدال یضایقني. قد أبدو
سعیًدا، لكن ال تدع ذلك یخدعك، فأنا أحمل الكثیر بداخلي. أصبح مشاكسًا عندما
یضطرب مزاجي، وقد یضطرب مزاجي في أي لحظة. لیس لدي نظام في حیاتي
لألكل والنوم مما یسبب لي مشاكل صحیة. ال أتحكم بحیاتي أو نفسي، أنا مثل
قطار خارج عن السیطرة، لذلك انا هائم في الحیاة بال هدف وأعیش یومي، عندما
أیأس من شيء أتركه وكأنه لم یعن لي شيء قط، ال أقبل أن یفرض علي شيء،

مع ذلك عندي حس بالمسؤولیة. ال أرّكز. مرتاب. أغضب فجأة.
یخامرني شعور دائم بأن هناك شيء ناقص، أو أن شيء سيء سیحدث. ال أهتم
لما بیدي، وأتوق الى ما عند اآلخرین، حسود. قلیل الصبر. ملول. مزاجي.

متقلب.
ذي حركة دائمة، أكره الهدوء والسكون والجمود. واالرتباط.

سابعًا: إذا أردت أن تبحـث عنـي أنا موالیـد بـرج السرطـان (22یونیو - 23
یولیو) فأنا مشغول عنك وعن العالم بأحالم الیقظة وأوهامي. أعیش نصف وقتي
في الماء ونصفه اآلخر على الیابسة، ولذلك أنا متقلب، فتراني مرح وسوداوي،
متفائل ویائس، هادئ، صامت، مع ذلك صاخب، تعامل مع جانبّي أو دعني
لوحدي. أرسل النكات بال انقطاع، لكنني لئیم. أخشى كل شيء، فهناك مخاوف
كثیرة بداخلي، بعضها أعلم أنه غیر منطقي، لكن أكثرها رعبا: الفقر والموت، مع
ذلك لدي مهارة فائقة في التمویه، فأنا بارد وكلي ثقة بالنفس من الخارج. دموعي
غزیرة تنصب ألسباب سخیفة. خجول، غیر اجتماعي، وأحب العزلة، أكره



األضواء وأن أكون محور االهتمام، ال أحب الجدل والعتاب، تجاهلني
وستجرحني بعمق، وإذا أوذیت دسست نفسي تحت صخرة وتألمت بصمت. ال

أنتقم وال أحقد، ألنني أنسج قصصًا بداخلي أنتقم بها ممن آذاني، وأتشفى بهم.
قلبي كبیر، مشاعري عمیقة وتتضاعف بفعل خیالي الخصب، كل ما أرید هو أن
یحبني اآلخرین، وال أطیق أن یكرهني أحد، ولو كان عدوي، ذاكرتي ضعیفة مع
ذلــك أنــا أتغـذى علـى الـذكریات وتتـآكلني هـي. أنـا بـئر مـن األسـرار. كـریم
فـي المشـاعر لكنـي أمقـت التبـذیر. أتبـع أسـلوب اللـف والـدوران فـي الســـیر
نحـو أهـدافي. كسـول، أسلك الطریق األسهل واألقصر، أتمنى لو ینجز أعمالي
غیري، بل ویحملوني الى أهدافي بالحیاة. طموح، لكن في عالم الخیال، فأنا في
عالمي بطل ومحبوب وجمیل وكل شيء رائع. أحسب الكثیر من الحسابات قبل
كل خطوة. االندفاع لیس من طبعي، أنا أكبر من عمري، ناضج، رزین، ممل،
ودائما غیر راض عن نفسي، لكن أعمق مخاوفي هي تكرار أخطائي. لدي الكثیر
من االمكانیات التي ُأسيء تقدیرها. هش، أعاني من الكوابیس ومختلف أنواع
الفوبیات بسبب مخاوفي التي قد تتحول الى وسواس قهري بسهولة. أتوقع األسوأ

دائمًا، أعتقد أن ذلك یحصنني من خیبة األمل. دراماتیكي، أمیل للحزن.
أمیل الى موالید األبراج القویة لكي أتغذى على ثقتهم بأنفسهم، ان أحببتك فلن
یحبك شخص أكثر مني في العالم كله، تستغرقني دقیقتین لكي أقع بالحب، وأفكر
بالزواج بالدقیقتین التالیتین، هكذا أنا لست عبثي، أقدس بیتي وال أجـد الــراحة
والسعادة اال فیه. غیر متطلب، وأرضى بالقلیل، ال أحب الشكوى، وأكره السفر
والتغییر، ودایما یعود بي الحنین. الى البیت والعائلة، لست أناني، أهتم بسعادة
اآلخرین أكثر من سعادتي، اعطي الفرص تلو الفرص، وال أحقد، لكن عندما
أبتعد فال تلحق بي، ألنني في نقطة معینة ال أغفر أبدًا، أحب المال وأحرص على
جمعه، وال أنفق منه اال الضروري. أشتري األجود كي یدوم وال أضطر لشراء

المزید.
أحب الطعام والسهر والنوم طوال النهار والوقوع في الحب والمال، ولیس لدي
ثقة بنفسي، لذلك أتظاهر كثیرا على عكس طبیعتي. صموت، مستمع جید، غیر

مباشر، اتقن فنون المناورات، لن تغلبني بالجدال.
أنجذب الى الشاطئ، معظمنا یعملون في البحر أو قریبا منه، فهو ینسینا أمراضنا
النفسیة ومخاوفنا الخیالیة، مراقب عمیق، ال أؤمن بمقولة (من راقب الناس مات

ا). هم
ثامنًا: موالید برج األسد (23یولیو -22أغسطس) مثل ملوك في غابة، نحن،
بشعرنا الجمیل، وبنیتنا الصحیة، وان مرضنا فاسترخاء تحت أشعة الشمس
صباحًا سیعید الینا حیویتنا. نتمتع بجمیع صفات القیادة والسلطة، شجاع، محب،
صدیق حامي، ومحارب. لدینا امكانیات هائلة، ونعمل بجد أكثر تحت الضغوط.
ال نغضب سریعًا، لكن احذر ان غضبنا. خطواتي صامتة ومشیتي مهیبة، إذا



تكلمنا أنصت اآلخرون، وجودنا یلفت االنتباه. ونحن أهل للثقة وتحمل
المسؤولیات.

نكتســب المــهارات ســریعًا، أذكیــاء، وســنستخدم كلمــاتك ضــدك فــي أي
جــدال. نجیــد فنــون االدارة وتنظــیم األعمــال وتوزیعــها علــى اآلخـرین.
صـریحین بتوجیـه النقـد والثناء على حد السواء، ولكلماتنا أقوى األثر. ال نشكو
ألحد، لدینا كبریاء قوي، وال نعتمد سوى على أنفسنا. مهما كانت حیاتنا مزریة
فسنجد طریقة لنجعلها غابة جمیلة بملك سعید، كرمنا ُیعید الى األذهان بذخ
الملوك واسراف األمراء، ولذلك نحن دائما مفلسین. ومع ذلك نرفض المساعدة

وال نقبلها من أحد.
أنا صیاد ماهر، قد تعتقد أنك أضعتني لكن سأكون دائمًا أسبقك بخطوة، أجذب
الجنس اآلخر، وصداقتي مخلصة، وأخالقي عالیة، وشیمي نبیلة، وأتشبث بمن
أحب مهما حدث، وأهم أولویاتي هي اسعادهم، وال أستطیع الحیاة بال حب مجنون

وصداقة وثیقة، سأحارب من أجل مبادئي، تحداني وسترى الى أین سأصل.
الزم جانبي في أي معركة واستمتع بالرحلة، ال أتراجع أبدًا، أفكر بالمشاكل
وأضع لها حلول قبل أن تقع، أتعلم من أخطائي، وعندما أتعثر أنهض أقوى من
ذي قبل، لدي حواس قویة، یمكن قراءتي بوضوح بسبب تعابیر وجهي القویة. ال
یوجد أالعیب معي، أنا واضح وبسیط ومباشر. تحت كل الكرم والكبریاء
واألشیاء الفاخرة التي أحیط نفسي بها، كل ما أري هو أال یخیب ظني باآلخرین،

أو أخیب ظنهم. ولذلك أقول (نعم) حتى لو كان ینبغي أن أقول (ال).
إذا أردت أن تجذبني كن مرحًا، احصل على ثقتي، ال تتملقني ألنني أعرف نفسي
جیدًا، دعني أكون المتحكم. كن اجتماعي وتفاعل من عائلتي وأصدقائي. كن ذي
مبادئ ومستعد للدفاع عنها وسأعجب بك. تحت لبدتي ومظهري القوي یوجد قلب
هش رقیق، ولذلك مهما أظهرت من برود عندما یجرحني أحد سیظل بداخلي
طفل عابس بقلب مكسور، مشاعري مكّبرة عشرة أضعاف تحت مجهر. ان
أحببتك أتحداك أن تجد من سیحبك أكثر، سأظل رومانسي یهدیك الورود الى
األبد، ان جمعتك عالقة بي فلن ترضیك عالقة أخرى. لكن اعلم أنني قد أریدك
لكنني لن أحتاجك. أنا كثیر الصفح سأتحمل الكثیر قبل أن أغلق الخط في وجهك.
إذا أردت أن تتقرب مني فعلیك بالصبر والمناورة، فأنا نّیق عندما یتعلق األمر
بمن أخالط. قد أتحول من ألطف شخص في العالم الى أسوأهم ان وطأت لي على
طرف. سآخذ الكالم العام على نحو شخصي، انتبه لكلماتك. أفصح عن مشاعري
مباشرة ألنها حقیقیة. أحب ان یحتاجني اآلخرون، تجاهلني وسأكشر عن أنیابي
فورًا. قد أغفر لكنني لن أنسى، أحب التنقل وأكره االستقرار والرتابة. ال أعتذر
وال أعترف بخطئي أبدًا. ال أطلب االذن سأفعل ما أرید. لن أالحقك وانما

سأنتظرك أن تأتي الي، إذا رغبت بي فعلیك التوجه نحوي.
تاسعًا: نحن موالید برج العذراء (23 أغسطس - 22 سبتمبر) انطوائیین وغیر
اجتماعیین لسببین رئیسیین: بسبب مزاجنا الغریب، وكرهنا للتـفاهة والغباء



والسطحیة. ونحن نكره األحالم وقصور الرمال، وواقعیین وعقالنیین وعملیین
الى حد التطرف، ونحمل الهموم على ظهورنا على الدوام. وحتى ان تبسمنا

تظهر ابتسامتنا مشحونة بالقلق.
القلق سمة من سماتنا، ما یؤثر على توازننا النفسي والصحي، فلذلك ندفن قلقنا
وهمومنا بالعمل، وال نسمح بأن یكون لنا وقت فراغ، ونحن منظمین وأكفاء
ونســــعى للقیــــام بواجبــــاتنا علــــى أكمــــل وجــــه. صــــادقي الــــرأي
والكلمــة. نكــره االهمــال والتقصــیر والكســل. وقســاة فــي نقــد أنفســنا
واآلخــرین. جــدیرین بتســلم المــهام والمســؤولیات. یمكنــك االعتمــاد علینــا
فــي أقســى الظــروف وأكثرهــا تعقیــدًا. دائمــي العمــل علـى تحسـین أنفسـنا

وتطویرهـا. ال نحـب الكسـل والكسـالى. ال نشـعر بـالملل.
ولدینا هاجس الكمال، نلهث وراءه دومًا، وان شعرنا أن هناك شيء ناقص، فلن

یهدأ لنا بال.
جذاب، عنید، ان أحببتك فسأحبك بعمق، ولكن لیس بجنون، ألنني عقالني، ولدي

حدود لكل شيء.
أعاني بصمت، ان جرحتني لن تعلم، فكن حذرًا. في خزانتي الكثیر من األسرار.
وأحب خصوصیتي. مهما أحببتك سیظل لدي غرف مغلقة دونك. أنا غیر متطلب،

وأصغر األشیاء تسعدني. لن أطلب المساعدة، علیك أن تعرضها أنت.
أضع حدود بیني وبین اآلخرین. ال أحب جمع األصدقاء، أنا أختارهم بعنایة.
ولذلك ان كنت صدیقي فاعلم أنك ممیز ومحظوظ جدًا. ال أحب االختالط بالناس.
ال أحب الغباء، او القاء النكات، والسخریة من اآلخرین، أو الغموض، أحب
األشیاء الواضحة، والحدیث المباشر، ال أحب المناورات، قل ما ترید أو اصمت.
أتوقع من اآلخرین األسوأ كیال یخیب ظني. لكن ال أضیع وقتي مع الفاشلین، ان
لم ألق لك باًال اعلم أنك كذلك، وأتمنى لو تموت. قد أبدو مغرورًا وغیر اجتماعیًا،
لكن ذلك ألنني أحلل وأالحظ وأستنتج، قبل ان أندمج مع اآلخرین، وال أحب أن

أبدو مترددًا، لذلك أضع قناع الغرور، ألبعدكم عني.
أغضـــب بســـهولة، یغضـــبني شـــیئین: الغـــیرة، وعـــدم الفـــهم، وعنـــدما
أغضـــب لـــن أحطـــم األشـــیاء وأصـــفق األبـــواب بقـــوة، ولكـــن ســـأحقد
وســـأخطط بصـــمت وصـــبر لتحطیمــك كلیــًا. أعتــذر ان كنــت أخطــأت
بغــیر قصــد، وقــد أغفــر لــك، لكــن ان لــم تكــن كــذلك، فلــن أغفــر لــك
مــهما اعتــذرت. ال تقــارنني بغــیر ألن لــیس هنــاك أحــد یشــبهني، أنــا
ممــیز جــدًا. لــدي حیــل دفاعیــة كثــیرة، عنــدما أتعثــر ال أكتــئب وأبكــي
وأجلــد ذاتــي، وانمــا أبتســم واقــول: «فعلــت كــل مـا بوسـعي». ال أحـد
یتعـامل مـع االخفاقات أفضل مني. مع ذلك ال أحب ارتكاب األخطاء وتكرارها.

عقلي یعمل كحاسوب، أالحظ، أجمع، أحلل، أخزن، وأتصرف.



أحــب االنتبــاه، بــارع فــي اخفـاء مشـاعري. ال أحـب الـدفاع وأفضـل الـهجوم.
مـهما أظـهرت مـن صـالبة، اعلـم أننـي هـش مـن الـداخل، وقـد تجـرحني أتفـه
الكلمـات. أنـا لطیف وودیع، ان لم أكرهك. لن أفعل شیئًا رغمًا عني، ولكن سأفعل
أي شيء من أجلك. لن أنتظرك طویًال، ان أردتني فعلیك التصرف سریعًا. وان
كرهتك فلن أتقبلك مهما فعلت. ال اشكو وال اتذمر، ولكن أخطط بصمت. ولدي

خطط ثانیة وثالثة ورابعة، وسأظل مستعدًا لك دائمًا.
أحب اسعاد اآلخرین. متواضع مهما ارتقیت في الحیاة. أنا بارع بتعلم اللغات،
وبالكتابة، واالبداع. لدي هاجس أن ال أكون جید كفایة وكما یجب. اطلب

نصیحتي ولن تندم. أنا بارع بالجدال، ولن تنتصر علي أبدًا، ال تتعب نفسك.
أتنرفز بسهولة، قد ال أظهر ذلك، لكن هذا أعمق عیوبي، وهناك شیئین ینرفزانني

بقوة، األول هو الغباء واألغبیاء. والثاني هو العبث بخصوصیاتي.
عاشرًا: ان واجهت یومًا شخصًا بعقلیة محارب وقلب شاعر فذلك موالید برج
المیزان (23 سبتمبر - 22 أكتوبر) فضولیین، محبین لمعرفة كل ما یدور

حولهم، من سیاسة وریاضة واقتصاد وفنون، وكل شيء.
ونحــن نقــع تحــت تــأثیر كــوكب أورانــوس: حــب التغــییر، والعصــبیة،
االنفتــاح، صــراحتنا وكرهنــا للكــذب. ال یــهمنا المــال والمناصــب، لنــا

الحكمــة والـذكاء، االسـتقالل والشخصیة المتفردة.
عیوبنا: التشتت وعدم التركیز، ال نغیر قناعاتنا، مع ذلك نحترم رأي اآلخرین، ما

یجعلنا غیر مفهومین، ویرجع ذلك ألننا نسبق اآلخرین بأشواط.
نحن متزنین ودقیقین ونظامیین مثل ساعة سویسریة، باإلضافة الى كوننا رسل

سالم ووسطاء الخیر والمحبة ونزع فتیل الشرور.
مثــل مــیزان معتــدلین فــي كــل شــيء، فلــذلك ال نمــانع تبــدیل آرائنــا
ومواقفنــا إلعادة التــوازن الــى حیــاتنا. مزاجنــا خلـیط عجـیب مـن الطیبـة
والـدماثة والجـدل والعنـاد والتردد. نحب الجدال من أجل المعارضة ال غیر. نكره
العنف والخشونة، وال نتخذ القرارات اال بعد دراسة وتمحیص واستعراض جمیع
االحتماالت الممكنة. فنحن مجبولین على التمهل، وعدم االستعجال. نحن في

منتهى الحكمة والتعقـل واالستقامة.
نتبع القوانین، نظامیین ال نحب الفوضى، ولكننا سنتحول الى ثوار عندما یتعلق
األمر بمن نحب. نحكم على اآلخرین باحترافیة، وكذلك نحترف فن تجاهلهم ان لم
نتقبلهم، مثالیین، نؤمن بالحب الحقیقي، والصداقة المتینة، صادقي المشاعر،
نحاول أن نكون ایجابیین ومتفائلین، ولكن عندما تصل األمور الى طریق مسدود

ندخل في دورة اكتئاب عمیقة.
علیكم أن تكونون ممیزین جدًا كي تجتذبوننا. ألننا نهتم باألفعال أكثر من األقوال،
وبالجوهر ال بالمظهر. وعندما نحب، فنحن نحتمل الكثیر من أجل من نحب، ولن

نتركهم یعلموا بذلك حتى.



نعشق النوم لكننا غیر كسولین، مشتتین ومعدومي التركیز، غیورین ومتملكین
وأنانیین. نتوق لألشیاء التي ال یمكننا الحصول علیها. تظل عقولنا مشغولة عند
مواجهة مشكلة حتى نحلها. نستغرق وقت طویل كي نتعافى عاطفیًا. ال نغیر

قناعاتنا. مع ذلك نحترم رأي اآلخرین.
نكلم أنفسنا أحیانًا، ألنني نخفي مشاعرنا جیدًا، كیال یجرحنا أحد، لیس من السهل
علینا أن نحب الناس، لذلك نحمي أنفسنا جیدًا منهم. الرفض وخسارة من نحبهم
تقتلننا ببطء. لكن إذا أغضبتمونا فسنصبح قساة القلوب، وآنذاك یجدر بكم البحث

عن مخبأ.
صبور أحیانًا، وغیر صبور أحیانًا أخرى. غیور. صموت. أحترف اخفاء
المشاعر والتمویه. مثالي، مبدع، متعدد المواهب. كریم، مرح، اجتماعي،
دبلوماسي، طموح، عملــي، لســت عفویــًا، متــردد، لكننــي أنتظــر اللحظــة
المناســبة دائمــًا. كفــؤ لتحمــل المســؤولیات، وال أعتمــد علــى أحــد ســوى
نفســي. مثــالي كــأب أو أم، أحــب الســفر، واالستكشاف، مدمن تسّوق. ال أحب
الدراما والبكاء والشكوى. متقلب المزاج، لدي حاسة سادسة قویة، وان أخبرتك
أن شیئًا سیئًا على وشك الحدوث فیجب أن تحــذر. وأحــب المطــر. أكــره
الغبــاء. والتصــنع. ال أحــب المجاملــة، دائمــًا أقــول الحقیقــة. ال أحــب

البــهرجة، تســعدني األشــیاء الصــغیرة والتفاصـیل الـدقیقة. متعـاطف.
یمكنني أن أكون قمة في التهذیب أو الوقاحة، لكن غالبًا ألزم الصمت ان غضبت،
وأكتفي بالتحدیق بغضب، وبأجوبة مقتضبة. لكنني أعرف كیف أجرح اآلخرین
وبعمق إذا اضطروني لذلك. وذلك ألنني أعامل الناس كما یستحقون. وعندما
أكتئب أنعزل كیال أسبب ضیق لمن أحبهم. فسعادة من أحبهم تأتي أوًال وعلى

رأس أولویاتي. وحتى لو سببت تعاستي.
الرومانسیة بالنسبة الي هي تعویذة ألقیها على من أحب، ولیس لتعویذتي رقیة،
حبي وصداقتي ال تقدران بأغلى الكنوز. أحب تأجیل األشیاء الى اللحظة األخیرة،
لكنني أنهي المطلوب مني دائمًا. قد أبدو باردًا ومجرد من المشاعر، هذا ألنني
لست عجوًال، وأفضل أن أبني فكرة متكاملة عن كل شيء قبل أن أتكلم أو أفعل،
فأنا أبطن أكثر مما أظهر. وسأتظاهر أن األمور على ما یرام، ولو كانت تتداعى
على رأسي. وسأنهض مهما سقطت، وسأظل أحاول الى ما ال نهایة. یمكنني أن
أنجح في أي مكان، وتحت أي ظروف. أؤمن بالسعادة، ولن یهدأ بالي حتى

أحصل علیها. ولذلك أحیانًا أقسو على نفسي في سبیل النجاح.
أغضب عندما ال یتم تقدیري، لكن لن تعلم ذلك، فأنا أخفي مشاعري جیدًا، ومهما
حاولت لن تعرف ماذا یدور بداخل رأسي، لكن أفّضل أن تكرهني لحقیقتي على
أن تحبني لما لیس بي، لذلك أنا ال أجامل، وال أكذب، وال أتظاهر، أو أتصنع. ال
أتكلم اعتباطًا، وأعني كل ما أقول وأفعل، ألنني أفكر بعمق، وال أتخذ قرارات
ســریعة. وأكتــم مالحظـاتي حتـى یحـین الـوقت لكـي أبـدیها، وان لـم یحـن فلـن
تغـادر رأسـي الـى األبـد. ال أحـب ایـذاء وجـرح اآلخـرین. مسـتمع جیـد. لـدي

ً



دائمـًا نصـائح جیدة، وحلول لكل المشاكل. سعادة اآلخرین مهمة عندي، وال
أنتظر شيء في المقابل. لكن ال تأخذ طیبتي هذه كسذاجة أو طیبة زائدة عن الحد،

واال فستفقدني.
كن على حقیقتك وسأتقبلك مهما كنت. وسأسامحك مرارًا وتكرارًا مهما أخطأت،
لكنني لن أنسى. أنا أجد الجانب الجید في كل شيء وأي شخص. مخلص وال أحب
العبث والتنقل بین العالقات. أحب أن أكون األكبر بین الموجودین، وأن أحل
المشاكل، وأمنح اآلخرین السالم. لدي نصائح مفیدة دائمًا. لدي أصدقاء كثر، لكن

قلة هم الحمیمین. فلدي معاییر صعبة.
أحد عشرًا: مثل العقرب موالیده (24 أكتوبر - 22 نوفمبر) نحن سنشعرك بالقلق

والضیق، بطباعنا الحادة، نكهرب جو أي مكان نكون فیه.
تأثرنا بكوكب (بلوتو) یعطینا القدرة على التحكــّم في قسمات وجوهنا ومشاعرنا
الداخلیة كما نشاء. ولهذا السبب نحافظ على برودنا الرهیب في أحلك الظروف،
وال نتــأثر بســهولة، فضــحكنا أو عبســنا أو قــهقهاتنا كلــها مدروســة ولســبب
فــي أنفســنا، نرتــدي أقنعــة بعیــدة عـن حقیقتنـا. لكـن اعلمـوا أنكـم مـهما

رأیتمونـا نضـحك ونمرح فنحن نحمل أكثر األفكار سوداویة بداخلنا.
ان األكثــــــر أهمیــــــة لــــدینا هـــو «األنـــا». فنحـــن نعـــرف تمـــامًا مـــن
نحـــن ومـــاذا نریـــد. نجـــرح بقســـوة، ویجتـــذبوننا ضـــعاف الشـــخصیة،
نكـــره غـــیر الناضـــجین، واألغبیـــاء، والمتصــنعین. یـهمنا المضـمون أكثـر
مـن الشـكل، متعـددي الشـخصیات، فنحـن تـارة نقتحـم الحیـاة بأقصـى درجـات
الشـجاعة والعظمـة، نقـاتل حتـى النـهایة، وأحیـانا نختبئ في كهوفنا بالظالم،
ونعاني بصمت. مستحیل أن ترون دموعنا. نتحمل الكثیر، ال شيء یستطیع
تركیعنا. لدینا الكثیر من األسرار، لكن طان أخبرتك سرًا فــاعلم أنــك ممــیز
جــدًا بالنســبة لــي. وان أخبرتــك أننــي أحبــك فــاعلم أن ذلــك ســیكون لألبــد.
لكــن اجــرحني مــرة وســأصبح عــدوك الــى األبــد. ال نحــب العبــث، نفضــل
العالقات المستقرة طویلة األمد. وعندما یتخلى عنك اآلخرون، أنا سأتمسك بك.

لدي حس بالمسؤولیة عالي. وأشعر بأنني مسؤول عن الجمیع.
شــجاعتي مضــرب األمثــال. اننــا مطلــوبون وقــت االزمــات والكــوارث.
اخالصــنا لعملنــا وعــائالتنا وأصــدقائنا یــدفعنا الــى االلقــاء بأنفســنا فـي
التـهلكة دون تـردد. أتحكـم بمصیري %100، ال یوجد الصراري مثیل، أظل
على الطریق الذي رسمته ولو لم یصل الى مكان. وأذهب حیث یخشى اآلخرین.
وال أقبل بالخسارة أبدًا. قد یجور علي زماني، ولكنني سأنهض وسأرد لزماني

الصاع صاعین.
نــاجح بجمــع األمــوال، قیــادي. ســریع التعلــم، مــوهوب بــالفطرة. واقعــي،
محــارب، ال أســتسلم بســهولة، ذكــي، ســأجد حـًال ألي مشـكلة تصـادفني. ال
تـدفعني الـى زاویة، ألنك ستندم ان فعلت. ال یمكنك خداعي مهما حاولت، قد
أتظاهر بالغباء مجاملة لك. لن تعلم أبدًا ما یدور داخل رأسي. أختار أصدقائي



بعنایة، مریض بالشــك واالرتیــاب. لكننــي ال أخطــئ بشــأن اآلخــرین، فلــدي
حاســة ســادسة مــذهلة. ســأبقى بعیــدًا مــهما اقتــربت منـي، وحیـد، مـع أننـي
أبغـض الوحـدة. لـدي هـوس بالنجاح، أكره القناعة، وال أرضى بالقلیل. (أكون أو
ال أكون) (do or die) هذا مبدأ یحكم حیاتي، ولیس لدي أنصاف حلول. اما كل

شيء واما ال شيء.
لساني سلیط، لكنني ال أتكلم فحسب، وانما أعني ما أقول، ولن أنسى شیئًا قلته أنت
في یوم ما. كل كلمة لها ألف معنى في رأسي. ال أحب أن یسألني الناس عن
خصــوصیاتي، أنــا أحــب أن أســألهم عــن خصــوصیاتهم. ال أســمح ألحــد أن
یتجــاهلني. ال أثــق بأحــد. متحكــم، ســتجد نفســك تحــت ســیطرتي دون أن
تعلــم. ال أحــب التنافس. ال أحب الرؤساء. غیور جدًا. ال أحب المشاركة. عنید.
قاسي. وعلى عكس ما أظهر، أنا هش جدًا من الداخل، أحتاج الى االستقرار

واألمان، لكنك لن تعلم عن هذا شيء.
أخطر ما بموالید العقرب، أننا اما حماة األطفال والضعفاء ونداوي النفوس
المریضة، مثل القدیسین. واما شیاطین نزرع الشر ونقابل االساءة بأضعافها،
فنحن نتمتع بإمكانیه الخیر وامكانیة الشر، قد أكون (قابیل)، أو (هابیل)، أنت

وحظك، هذا أنا.
اثني عشرًا: نظل نحن موالید القوس (22 نوفمبر - 21 دیسمبر) أطفاًال مهما
تقدم بنا العمر. فنحن مرحین صادقین صریحین متفائلین مغامرین، نقاتل من أجل
مبادئنا، أحرار أوفیاء اجتماعیین، لكن ال نحب الِشلل، وال المسؤولیات. نحب
الغناء. قیادتنا متهورة. سأمد لك ید المساعدة ولن أنتظر منك الشكر. طیبي القلب،
غضــوبین، إذا غضــبنا نصــبح قســاة. نحــب لفــت األنظـار، واسـعاد
اآلخـرین، نعبـر ببـراءة عمـا بـداخلنا، ال نحـب األسـالیب الملتویـة، نتعثـر
ونتعثـر ونكـرر أخطـاءنا، وال نتعلم من الدروس. أحكم على الظاهر، لست بارعًا

بالتحلیل وغالبًا ما یتم خداعي.
سریعي الحركة، لسنا صبورین، نكره الجمود، مغامرین، غیر منضبطین، لدینا
طریقة عمل لكل شيء. لیس لدینا لباقة، لكن نوایانا دائمًا حسنة. دائمي التعلم
وتطویر أنفسنا، اذهب عني ثم عد الي وستجد فارقًا كبیرًا. أعرف ما أرید ولن
أتوقف حتى أحصل علیه. یجب أن یكون لدي هدف واال دخلت في دورة كآبة

وملل.
ضعني في قفص وسأموت أو أطیر بعیدًا.

متأثرین بكوكب «المشتري» الناري، بجرأتنا واقدامنا ومثابرتنا. نرفض الهرب
وقت الشدة. نقوم بواجباتنا ومسؤولیاتنا على أفضل نحو. ال تحاول أن تتجاوزني،
فلن أدعــك تبتعــد كثــیرًا، أعشـق المنافسـة. واقعـي. طمـوح. مخطـط جیـد.
بـارع فـي جمـع األمـوال ونـاجح بـاألعمال التجاریـة. إذا أردت أن تسـعدني

أبقنـي مشـغوًال. أعطنـي هدفًا وسأحقق المستحیل.



ال أحب النظام، وغرفتي غیر مرتبة، لكنني أعرف أین أبحث عما أرید. یجب
احترام مساحتي الخاصة. إذا صارحتك بشيء اعلم أنك خاص جدًا بالنسبة لي. إذا
لم أحبك فلن أضیع وقتي معك. ال أحقد طویًال، وأنسى بسرعة، لكنني لست غبي،
حساس ولكن ال أظهر ذلك، ألنني ال أحب التعاطف والشفقة. سأعلم عندما تكذب
علي. إذا كان لدي ما أقوله فسأقوله في وجهك. لست صعب االرضاء، أقل

األشیاء تسعدني. وأحتفظ بالذكریات السعیدة الى األبد. أخشى التقدم بالعمر.
ولدي رهاب الرفض من اآلخرین، ذلك یجرحني بعمق.

ختامًا، معرفة السمات الشخصیة حسب األبراج یفیدنا في فهم أنفسنا واآلخرین.
وكذلك لتحدید عیوبنا كخطوة أولى على طریق اصالح الذات وتطویرها، فاهللا
یقول: (انَّ اهللاََّ ال ُیَغیُِّر َما ِبَقْوٍم َحتَّى ُیَغیُِّروا َما ِبَأْنُفِسِهْم) فالتغییر یجب أن ینبع من

داخلنا.
ویقول ولیام جیمس: «ان أعظم اكتشاف للبشریة، هو أن االنسان یمكن أن یغیر

حیاته، إذا ما استطاع أن یغیر اتجاهاته العقلیة».
وهذا هو هدف الموضوع، ولیس له عالقة بالتنجیم، وأكرر: ال یعلم من في
السموات واألرض الغیب اال اهللا، وانما نحن نتأثر بالكواكب، مثلما یتأثر البحر

بالقمر.
***
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اال أن یشاء اهللا
سأل الكفار الرسول أسئلة بهدف امتحانه، فقال لهم: «أجیبكم عنها غدًا»، وهو
متیقن أن اهللا سیوحي الیه الرد على أسئلتهم، لكن ذلك لم یحدث ولم ینزل الوحي
علیه لمدة 15 یومًا حتى ظن الكفار أن أسئلتهم أعجزته أخیرًا، وبدأوا یسخرون
منه، وضاق الرسول وحار في سبب ذلك، فنزلت اآلیة: (وال تقولن لشيء اني

فاعل ذلك غدًا اال أن یشاء اهللا).
اآلیة تخبرنا أنه إذا نوینا فعل شيء مهما كنا متأكدین من حدوثه، یجب أن تقول
(ان شاء اهللا) لكي یحدث الشيء الذي نریده أن یحدث، واال فلن یحدث أبدًا،

فلماذا؟
ما الذي تفعله (ان شاء اهللا)؟

وهل إذا أردنا لشيء أال یحدث، ما علینا اال أال نقولها؟
بالحقیقة: نعم، وهذه حقیقة علمیة، وقانون فیزیائي.

دعني أشرح لك قبل أن تقطب جبینك: هناك قانون اسمه (عدم الیقین) لهایزنبرج،
وهو یقرر: أنك ان تیقنت من حدوث شيء فلن یحدث.

یقــول الفیزیــائي «ورنــر هــایزنبرج» أنــه بمجـرد مالحظـة المـادة، فنحـن
نؤثـر فـي سـلوكها. وتتغـیر، وبالتالي، فنحـن ال یمكـن أن نتأكـد تمـامًا مـن

طبیعـة الشـئ الكمي وال صفاته الممیزة، مثل السرعة والموقع.
هذه الفكرة تم دعمها بتفسیر كوبنهاجن لمیكانیكا الكم، الذي طرحه الفیزیائي
الدنماركي «نیلز بور»: أن الجسیمات الكمیة ال تتواجد على حالة أو أخرى، لكن
هي تتواجد في كل الحاالت المحتملة في نفس الوقت. وحینما نقوم بمالحظة
شيء، فنحن نؤثر في سلوكه، ونجبره على اختیار حالة واحدة غیر التي كنا

نتوقعها.
ببساطة وبالعربي: وعینا یؤثر على األشیاء من حولنا، فمثًال إذا ركزنا علیها
ستغیر من تصرفها. ولو تیقنا من أن شيء فلن یحدث أبدًا. ومن لیس مقتنع
فلیجرب بنفسه؛ فكر في شيء البد أن یحدث غدًا، مثل أن تذهب الى العمل، أو

شيء مشابه، ال تفكر في شيء قد یشكل خطرًا علیك، كن حریصًا مع أفكارك.
وسترى بنفسك أنك إذا أردت لشيء أال یحدث، فما علیك اال أن متأكدًا 100%

من حدوثه.
أما إذا أردت لشيء أن یحدث فقل: (ان شاء اهللا)، كما تأمرنا سورة الكهف.

فأنت ما أن تتلفظ بها حتى یساورك الشك بإمكانیه حدوثه بسبب تدخل مشیئة اهللا
التي تجهلها، فتتحرر من قانون هایزنبرج، ویصبح هناك امكانیة لحدوثه.

***



https://en.wikipedia.org/wiki/Uncertainty_principle
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is-heisenbergs-uncertainty-principle
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اعمل عبیط
كلنا لدیه مخاوف، من الظلمة، الوحدة، الموت، العفاریت. الخوف یشل التفكیر،

ویسبب أمراض نفسیة. ماذا نفعل لكي نتغلب على مخاوفنا.
هناك مثل مصري یقول؛ «من یخاف من العفریت، یعمل عبیط» وهو بالفعل حل

عملي وفعال، فلیس هناك كالتجاهل والتظاهر بالشجاعة لدحر الخوف.
عموما في ما یلي بعض الخطوات التي ستساعدك على مواجهة مخاوفك:

1 - حدد مخاوفك واكتبها في ورقة، هذا یقزمها ویخفف من قوتها ومن تأثیرها
علیك.

2 - استرخ ان خفت، وتنفس، وحاول تهدئة نفسك، وتذكر أشیاء تسعدك وتحبها
وتشعر باالمتنان ألنها حدثت لك.

3 - تكلم عن مخاوفك، ال تخجل منها، كتمانها سیضخمها فحسب.
4 - اعلم أن الكثیر لدیهم نفس المخاوف التي لدیك، وأنه أمر طبیعي، وال بأس

به.
5 - الخوف یخلق في عقولنا قصص ویضخمها حتى نصدقها، یجب علیك تغییر
تلك القصص، أنت تملك دائما الخیار لخلق قصصك الجدیدة التي تمأل حیاتك

باإلیجابیة.
6 - اسخر من مخاوفك واضحك، قل: أنها سخیفة، وغیر عقالنیة، سیصدق عقلك

الباطن هذا مع الوقت.
7 - واجه مخاوفك، قطعًا ستكتشف أنك تخاف من خوفك منها، ولیس منها بعینها.

***
http://www.wakeupcloud.com/overcoming-fear/

http://www.uncommonhelp.me/articles/overcome-fear-
and-anxiety/ https://www.psychologytoday.com/blog/life-
without-anxiety/201108/fear-or-not-fear-you-re-in-control

http://www.nhs.uk/Conditions/stress-anxiety-
depression/Pages/overcoming-fears.aspx
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الشمیتا
هي مسمى عبري لدورة زمنیة تتكون من سبع سنوات، یعتقدون أنها تأتي محمّلة
بأحداث جیدة أو سیئة، فان كانت جیدة فستستمر سبع سنوات، ثم تنتهي لتبدأ دورة

سیئة لمدة سبع سنوات، تعقبها دورة ایجابیة، وهكذا.
هذه الدورة السبعیة قانون وسنة من سنن اهللا في األرض، وهي لیست خاصة
بالیهود، ولكنهم یقرأون كتبهم ویتعلمون من التاریخ جیدًا، على عكسنا، مع أن
دورة السبع سنوات مذكورة عندنا في سورة (یوسف)، عندما حلم الملك بسبع
بقرات سمان یأكلهن سبع عجاف، وسبع سنبالت خضر وُأخر یابسات، وهي

اشارة الى دورات السبع سنوات.
لو تأملت التاریخ ستجد أثر تلك الدورة السبعیة على االقتصاد والسیاسة والحروب

واألوبئة.
ولو راجعت هذه الدورة السبعیة في حیاتك الخاصة فستجد تأثیرها، حدد تاریخ
لحدث مفصلي في حیاتك، تخّرجك أو تعیینك في وظیفة أو زواجك أو وفاة قریب
أو ما شابه، تتبع األحداث قبلها وبعدها لمدة سبع سنین، حاول أن تحدد ان كنت

في دورة ایجابیة أو سلبیة، وتأمل.
وهذه الدورة السبعیة تبدأ (مثل الرسم البیاني) بركود یشبه السكون الذي یسبق
العاصفة، وبأحداث صغیرة تنبئ عما ستكون علیه األوضاع خالل الدورة كلها،
لكنها تبلغ ذروتها بعد ثالث سنوات ونصف، ثم تتباطئي األحداث، باتجاهها الى

الركود لتبدأ الدورة الجدیدة.

والحظ حدیث عبد اهللا بن مسعود: «تدور رحى االسالم لخمس وثالثین، أو ست
وثالثین، أو سبع وثالثین، فان یهلكوا فسبیل من هلك، وان یقم لهم دینهم یقم لهم

سبعین عاما» مشكاة المصابیح.
وهذه السبعین عامًا یسمونها الیهود (جوبیلي)، وهي دورة سبعیة عظمى، تفتتح
حقبة جدیدة وتغییر جذري في األحداث، أما الخمس وثالثین عامًا فذروة تصاعد

أحداثها ، كما في الرسم البیاني.
عمومــًا؛ ســنتناول الســیرة النبویــة المطــهرة كنمــوذج عــن الــدورة الســبعیة
(الشــمیتا)، حــیث بــدأت الســنة األولــى للبعثــة كــدورة ایجابیــة، فقــد ُأختــیر

ً



محمــدًا كخــاتم النبیین، وقد آمن الكثیر من الصحابة وتم الجهر بالدعوة خالل
الدورة السبعیة األولى.

ثم استهلت السنة السابعة للبعثة (كدورة سبعیة سلبیة)، فبدأتها قریش بمقاطعة بني
هاشم، أما ذروتها بعد ثالث سنوات فكان عام الحزن، وتبعته سنوات صعبة،
حیث ذهب للطائف فقذفه سفاءهم بالحجارة، حتى أنه استجار بكافر ثم رد علیه
جواره، لكن في نهایة الدورة هلت بشائر الدورة الجدیدة، فقد ُأسري به وعرج الى

السماء، وجاءه األنصار یبایعونه.
فلم تبدأ الدورة السبعیة االیجابیة (أربعة عشر للبعثة)، ولكن بدأ العام األول
ما بعدما كان زا مكر الهجري، فقد هاجر الرسول الى المدینة وأصبح حاكمًا معز

ال یأمن على حیاته.
***

https://en.wikipedia.org/wiki/Shmita
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سمات الشخصیة
حسب فصیلة الدم (أنــت مــا تــنزف) هــي مقولــة شــائعة فــي الیــابان، حــیث
یســود االعتقــاد أن فصــیلة الــدم تفضــح الكثــیر عــن النــاس: میولــهم،

طباعــهم، توجــهاتهم، طبیعــة عالقاتــهم باآلخرین.
بدأ األمر في عام 1900 عندما میز العالم النمساوي (كارل الندستینر) فصائل

الدم.
ثم في 1916 طرح الیاباني (د. كیماتا هارا) دراسة تربط بین فصائل الدم

وسمات الشخصیة، وذلك ألول مرة.
في 1927 تابع الموضوع البروفیسور (تاكیجي فوروكاوا) ونشر دراسة
مستفیضة عن الموضوع وبلغة مبسطة، فأصبح الموضوع شائعًا في الیابان،

ووصل الى أوروبا.
لــم تعتــرف أوروبــا بالموضـوع، ربمـا ألنـه لـم یكـن اكتشـافهم، ربمـا لكرهـهم
الغطرسـة الیابانیـة، أو كـون الحـرب العالمیـة األولـى قـد خمـدت للتـو وكـانوا
مشـغولین عـن موضوع مثل هذا، أو ألن طبول حرب عالمیة ثانیة كانت تدق،
لكن عمومًا؛ قالوا أن نسبة الخطأ كبیرة في تحدید سمات الشخصیة من خالل

فصیلة الدم، وأنه لیس علم ثابت، مثله مثل تحدید سمات الشخصیة من األبراج.
بینما هذا یحدث في أوروبا بثالثینات القرن الماضي، تبنت الحكومة الیابانیة
الموضوع، وطبقته على الوظائف العامة، وخصوصًا العسكریة، وكانت النتائج
مبهرة، ویمكننا أن نستشف ذلك مما حدث بالتالي في الحرب العالمیة، فقد احتلت
الیابان ثلث آسیا بال مقاومة، واهللا وحده یعلم أین كانت ستصل الیابان لوال قنبلتي

ناكازاكي وهیروشیما.
عمومًا: كما قلنا یولي الیابانیون تصنیف الشخصیة حسب فصیلة الدم أهمیة
كبیرة، وتعتمده الحكومة والشركات في التوظیف، وحتى في العالقات العاطفیة،
والشراكات التجاریة، وهو نظام ناجح جدًا بالنسبة لهم، ونتائجه تجعلهم یؤمنون به

ویتمسكون فیه.
A: أوال: فصیلة

ممیزات:
رقیق، مبدع، متمیز، متفهم، حساس، مسالم، دقیق، صبور، یكبح انفعاالته، یهتم
بالنظام والعادات والتقالید، فخور، كریم، یثق باآلخرین بسهولة، یحاول بقوة

االندماج مع اآلخرین، ألنه یحب العمل الجماعي.
مساوئ:

ً



مع ذلك فهو؛ جدي جدًا، وألنه عصبي یصعب علیه االسترخاء، یحب الكمال،
فأقل نقص ینغص علیه، صعب االرضاء، مغرور، عنید، یكتم مشاعره، خجول،

بطيء في اتخاذ القرار، ألنه حساس فُیجرح بسهولة.
عالقاته مع اآلخرین:

قد یتفق مع ذوي فصیلة الدم (Aوقد یختلف).
ال یتفق مع الـB فبینهما تنافس، وسیؤدي الى تحاسد وصراع.

یتفق تمامًا مع الـ AB وستكون بینهما عالقة ثابتة ومتزنة.
الـO یدلل ویحمي الـA ویلبي طلباته، وتعتبر عالقتهما مثالیة.

األطعمة التي تناسبه:
ال یجدر به أن یكثر من اللحوم، بل؛ الفواكه والخضروات والحبوب.

B: ثانیًا: فصیلة
ممیزات:

ناشط، حیوي، متحمس، مرح، بسیط، عفوي، مرن، یعّبر عن مشاعره وأفكاره
بوضوح، متفرد ویكره االنضمام تحت لواء اآلخرین، فضولي، مفكر، ال یقبل
اآلراء على عمومها، تجذبه العلوم، شجاع، تركیزه حاد، یحب الحیوانات،

متسامح، مستقل، یفضل العمل على طریقته الخاصة.
مساوئ:

متمرد، ال یحب القیود، أناني، مخادع، متفاخر، غیر مسئول، یحب االعتماد على
اآلخرین، ال یرتبط باألشیاء والذكریات والمناسبات، ال یهتم بالنظام والعادات
والتقالید، مزاجي، غیر اجتماعي، ال یحب العمل الجماعي، استقاللیته المفرطة قد

تضره.
عالقاته مع اآلخرین:

هناك تنافس بینه وبین الـA ولن تصفو عالقتهما.
ال یمكن التنبؤ بعالقته بالـ B قد تنجح وقد تفشل.

مع الـAB سیتفق تمامًا.
یتفق مع الـ O لكن من األفضل أن یكونا صدیقین ال حبیبین.

األطعمة التي تناسبه:
علیه أن یتجنب الذرة، القمح، المكسرات، السمسم، الطماطم، والدجاج، علیه

باللحوم والخضروات.
AB :ثالثًا



ممیزات:
هــــادئ، متحكــــم بانفعاالتــــه، مــــتزن، منطقــــي، یحــــب المشــــاركة
والتفــــاعل یحـــافظ علــى عالقــات جیــدة مــع االخــرین، یتنــاغم معــهم،
محبــب لــدیهم، مســتمع جیــد ومتعاطف، یساعد اآلخرین، یحب اتباع النظام

والقوانین والعادات والتقالید، مستقل، عملي.
مساوئ:

كثیر االنتقاد والتحلیل، متردد، متقلب، حالم، ساخر، منعزل، غیر متسامح.
عالقاته مع اآلخرین:

محظوظ من یرتبط معه، لكن ال تجرحه فهو ال یغفر وال ینسى، وعلیه الحذر من
الـ(AB) أنفسهم.

األطعمة التي تناسبه:
علیه باألسماك واألجبان والخضروات، وتحاشي اللحوم، واألهم الكافیین.

O :رابعًا
ممیزات:

اجتمــــاعي، متفـــائل، عــاطفي، صــادق المشــاعر، وفــّي لمــن یحبــهم، واثــق
مــن نفســه، یحــدد أهــدافه ویتجــه الیــها مباشــرة وال یحیــد عنــها، یمــیز
الفــرص ویعــرف كــیف یقتنصها، یحب أن یكون متمیزًا ویكره تقلید اآلخرین،
یعبر عما بداخله بوضوح، كادح یجد راحته في العمل، قیادي، ال یضطرب في
الملمات، ذو ارادة قویة، یحب أن یكون مركز االهتمام، یثیر الحیاة في كل مكان

یكون فیه.
مساوئ:

عــابث، أخــرق، متكبــر، غــیور، متملــك، ســيء الخلــق، مــهووس بــالقوة
والســیطرة، ال یحــب المرؤوســین، یجــد قوتــه فــي الصــراع مــع اآلخــرین،

یكــره الـهزیمة، قاسـي المشاعر، متحجر األحاسیس، مخیف عندما یغضب.
عالقاته مع اآلخرین:

علیه أن یتریث في عالقته مع الـA فهم سیلقون كل همهم وحملهم علیه، لكنهم
سیحبونه ممكن أن تجمعه مع الـ(B) عالقة ثابتة.

ان جمعته شراكة تجاریة مع الـAB فستكون ناجحة تمامًا، أما العاطفیة فستكون
كالحلم.

علیه أال یقترب من الـO وان كان البد فعلى المرأة أن تتولى زمام األمور، واال
فالفشل مصیرها.



األطعمة التي تناسبه:
یحتاج جسمه البروتین بشدة (لحم، سمك، خضروات)، وعلیه تجنب الحبوب.

***
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/type-determines-your-personality
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الملح والشیاطین
ینصح الكثیر من المعالجین بخلط الماء بالملح لالسترقاء، أو لطرد الجن.

ولذلك أصل شرعي، حیث ورد في حدیث سیدنا علي: لدغت النبي عقرٌب وهو
یصلي، فلما فرغ قال: «لعن اهللا العقرب ال تدع مصلیا وال غیره»، ثم دعا بماء
وملح فجعل یمسح علیها ویقرأ: (قل یا أیها الكافرون، وقل أعوذ برب الفلق، وقل

أعوذ برب الناس). السلسلة الصحیحة لأللباني (548).
وهكذا رقى النبي نفسه من لدغة العقرب بالماء والملح والمعوذات.

فاستدل بذلك بعض العلماء - مثل ابن القیم وغیره - على جواز خلط الماء بالملح
لالسترقاء. وزاد علیهم البعض برش الماء والملح في زوایا المنازل، واعتبار ذلك

من بذل األسباب لالحتراز من أذى الجن.
ما عالقة الملح بالجن؟

هناك قولین للباحثین في ذلك، األول:
أن الملح یحدث اهتزازات شدیدة على مستوى الموجات، مما یضبط موجات هالة

المكان، ویوازن طاقته، ویحول موجاته السلبیة الى ایجابیة.
مما ینفر الجن من المكان، على اعتبار أنهم موجات كهرومغناطیسیة سلبیة.

القول الثاني:
أنه مطهر عام، وقاتل للجراثیم والبكتیریا، وأن الجن من فصیلة الجراثیم
والبكتیریا، بسبب حبهم للظالم، واألماكن الرطبة القذرة، واصابة من یتسلطون

علیه باألمراض.
وكذلك هناك دلیل مستنبط من الحدیث: «ال تستنجوا بالروث وال بالعظام، فانه

زاد اخوانكم من الجن» سنن الترمذي.
فبسبب طبیعة طعامهم (العظم والروث)، یعتبرهم بعض الباحثین كائنات تدخل في

صنف البكتیریا أو الجراثیم التي تتغدى على الفضالت العضویة.
وكذلك یدعم هذه الفرضیة الحدیث الشریف: «الطاعون وخز أعدائكم من الجن

وهو لكم شهادة» فتح الباري. والطاعون مرض بكتیري.
طریقة التطبیق العملي:

أحضر دلو فیه ماء، أضف ثالثة مالعق من الملح الخشن، اقرأ المعوذات ثالث
مرات وانفث على الماء، ثم رشه في زوایا المنزل، أو امسح به البالط، أو اغتسل

به مع مراعاة عدم سكبه بالمجاري.
فــي النــهایة؛ یمكنــك االقتنــاع أو عــدمه، لكــن التجربــة خـیر برهـان، جـرب
وسـتالحظ الـهدوء، والسـكینة، والراحـة النفسـیة، وارتفـاع المناعـة الفسـیولوجیة



والنفسـیة ألصحاب المنزل، وقلة المشاحنات والمشاكل.
***
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الفرعون الفضي
 

تابوت مومیاء الفرعون بسوسینیس Psusennesمسبوك من الفضة الخالصة.
البد أنك تعتقد أنه كان فرعون متواضع أو أن أوضاع مصر لم تكن على ما یرام

ألن قناعه لیس ذهبیا.
بالحقیقة أن الفضة أندر وأثمن من الذهب في مصر قدیمًا، بسبب أن الذهب كان
متوفر في مناجم مصر، لكنهم كانوا یستوردون الفضة من غرب آسیا، وكانوا
یعتقدون أن الذهب هو لحم اآللهة والفضة عظامهم، والفرعون بسوسینیس هو

الوحید الذي یملك قناعا فضیًا بین باقي الفراعنة.
اكتشفت مقبرته كاملة في (1940)، لكن أحداث الحرب العالمیة الثانیة شغلت

االعالم عنه.
***
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هم ونحن
نزل االسالم قبل 14 قرن، في منتصف الصحراء.

ولدینا آالف اآلیات واألحادیث التي تنظم حیاة البشر في ذلك الزمان والمكان.
وحیاتهم تعتبر بسیطة بالمقارنة مع حیاتنا المعقدة، بوسائل االتصال والمعرفة

والتنقل وغیره.
فنحن حتى الیوم وبعد 14 قرن ملتزمین برؤیة الهالل بعیننا المجردة، مع أن لدینا
تلیسكوبات ومسبارات تلف الكون أبعد من هذا الهالل الذي وطأته أقدام البشر منذ
فا من أن زمن بعید، ونحن اذ نحرص على تحّري الهالل بالعین المجردة تخو

نحید عن فعل الرسول، فنزل ونغوي.
تخیل لو أن الرسول معنا اآلن، هل سیعتمد سكاي ڤیو أو أي تطبیق معتمد،
لرؤیة الهالل، حیث یمكن ألي شخص بنفسه معرفة ان كان سیصوم أو سیعّید،
وال ینتظر هیئة شرعیة تجتمع بأكملها لرؤیة القمر، الذي تعداه مسبار (فویاجر)

بمئات مالیین األمیال وخرج قبل ثالث سنوات من منظومتنا الشمسیة.
ماذا كان سیقول عن خلوة اثنین بهاتف في الجیوب. ماذا كان سیقول عن رخصة

فطر المسافر في طائرة أو بسیارة مكّیفة بمقاعد وثیرة لسویعات قلیلة.
فلندع هذا مؤقتًا ولنتحدث عن أمر آخر.

عندما استشهد عمر بن الخطاب، لم یعهد بالخالفة الى شخص بعینه، ولكنه جعلها
شورى بین ستة: عثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وطلحة بن عبید اهللا،

والزبیر بن العوام، وسعد بن أبي وقاص، وعبد الرحمن بن عوف.
ولو قصصت علیكم سیرة ومآثر واحد من هؤالء الستة لما انتهیت، فالواحد منهم

یعدل الملیارین مسلم الموجودین الیوم.
ما أرید قوله أن هؤالء الستة هم السابقین األولین الذین بذلوا كل شيء في سبیل
اهللا، ولن تهز الدنیا شعرة في رؤوسهم، وثق تمامًا أن كل همهم في هذه القصة هو

الخوف على االسالم والمسلمین.
عمومــــًا، تنــــازل ثالثــــة الـــى عثمــان وعلــي، وفوضــوا عبــد الــرحمن
لالختیــار بینــهما، فقــام یســتشیر النــاس، مثنــى وفــرادى ومجتمعــین، ســرا
وجــهرا، حتــى النســاء فــي حجابهن، والولدان في المكاتب (المدارس)، وحتى
الركبان واألعراب الذین مكثوا في المدینة ثالثة أیام بلیالیها، فلم یجد اثنین یختلفان

على عثمان وعلي، فلما كان الیوم الرابع أحضرهما، ونودي في الناس.
فصعد المنبر، ودعا، ثم قال: أیها الناس إني سألتكم سرًا وجهرًا بأمانیكم، فلم

أجدكم تعدلون بأحد هذین الرجلین، اما علي واما عثمان، فقم یا علي.



فأخذ عبد الرحمن بیده، فقال: هل أنت مبایعي على كتاب اهللا وسنة نبّیه وِفعل أبي
بكر وعمر؟

قال: الّلهم ال، ولكن على جهدي من ذلك وطاقتي.
فأخذ بید عثمان وقال: هل أنت مبایعي على كتاب اهللا وسنة نبّیه وِفعل أبي بكر

وعمر؟
قال: اللهم نعم.

فرفع رأسه الى سقف المسجد ویده في ید عثمان، فقال: اللهم اسمع واشهد، اللهم
اسمع واشهد، اللهم اني قد خلعت ما في رقبتي من ذلك في رقبة عثمان.

وازدحم الناس یبایعونه. سیر أعالم النبالء، تاریخ الطبري، البدایة والنهایة.
الى هنا انتهت القصة التي تلخص ما كنا نناقشه: هل االسالم یجب أن یكون مرن

مع ریاح المتغیرات، أو یقف صلبًا في مواجهتها؟
موقف سیدنا عثمان مّثل اسالمنا الیوم، الذي یقف صلبًا، ملتزمًا سنة الرسول

والصحابة.
أما مشروع سیدنا علي فقد مّثل االسالم المرن الذي سیواكب الظروف
والمتغیرات، ولن یقف عند القرن األول هجري. فعندما أجاب: «على جهدي من
ذلك وطاقتي» یعني أنه سیلتزم بكتاب اهللا والسنة وفعل الصحابة طالما كان في

ذلك مصلحة االسالم والمسلمین، واال فسیعمل برأیه الخاص.
وهذا لیس غریب، وال فعل طارئ، فسیدنا عمر من قبله أوقف حد السرقة في عام
المجاعة، وحد السرقة حكم قرآني قاطع، ولكن كان عمر جریئًا كفایة لئن یوقف

العمل به لمدة مؤقتة حتى مر الظرف الطارئ الذي استدعى ایقافه.
وكذلك صالة التراویح الجماعیة التي سّنها عمر، ولم یسّنها الرسول، حیث الحظ
الحاجة الیها، ودرس آثارها البعیدة والقریبة، فأقرها، وهذا ما كان علي ینوي
متابعة فعله، أن یسن سنن سیحتاجها الناس، وسیعّطل أحكامًا في تطبیقها ضرر،

وسیجعل االسالم دینامیكیًا متحررًا من القرن األول هجري.
لكــن الصــحابة خـافوا مـن هـذا البـاب أن ُیفتـح، هـم یعـرفون علـي بـن أبـي
طـالب، ویعـرفون ورعـه وفقـهه ونوایـاه الصـادقة، لكـن مـاذا عـن الـذین

سـیأتون الحقـًا، مـن یضمن أنهما سیكونون مثله.
لذلك اتخذوا القرار منذ ذلك الیوم الرابع من استشهاد سیدنا عمر، أن االسالم

سیقف عندهم، ولن یتغیر مهما تغیرت الظروف.
حتى ولو استوطن البشر على المریخ وعاشوا علیه، سیبحثون عن قمر األرض

بعیونهم المجردة لكي یصوموا ویفطروا.



وحتى لو سافروا بواسطة ممرات دودیة، التي ما أن یدخلوها حتى یكونون في بلد
آخر، سیعد سفرًا وسیباح الفطر فیه.

ألن مشروع سیدنا علي لم یَر النور أبدًا.
وهكذا، اسالمنا الیوم یمثل فهمهم للدین، لكن لو تأملنا في القرآن قد نجد أنه ینظم
مئات األشیاء نمارسها یومیًا، وال نعلم أن القرآن تحدث عنها، ألن العلماء

والمفسرین األوائل لم یذكروها.
لــدي أمثلــة كثــیرة، لكـن سـأدلل علـى نظـریتي بمثلـین، األول: (انمـا یریـد
الشـیطان أن یـوقع بـینكم العـداوة والبغضـاء فـي الخمـر والمیسـر ویصـدكم عـن
ذكـر اللـه وعـن الصالة فهل أنتم منتهون وأطیعوا اهللا وأطیعوا الرسول واحذروا

فان تولیتم فاعلموا أنما على رسولنا البالغ المبین). المائدة.
وهكذا المیسر والخمر محظورین، بسبب واضح، وهو بثهما للعداوة بین

المسلمین، وأنهما یلهیان عن الذكر وعن الصالة.
الخمر معروف لماذا یبث العداوة بین شاربیه، ولماذا یمنعهم من الصالة ومن ذكر

اهللا، لكن بالنسبة للمیسر فالموضوع محتاج بحث.
فـ(المیسر) مشتق من الِیسار، ویقال فالن (موسر) بمعنى غني، ومیسور الحال
وعكسه معسر. وهكذا هو شيء یختص بالمیسورین لالستمتاع واللهو، ولعب

القمار أحدها.
یجتهد العلماء بتحریم القمار وأي فعل مشابه فیه خسارة للمال بدعوى تحقیق ربح
من باب الحظ والنصیب، مثل الـ(یانصیب) وشراء بطاقات (امسح واربح)
وحسابات جوائز البنوك. ولكن هل هذا مْیِسر؟ وهل جاءت اآلیة على ذكر خسارة

المال؟
قال االمام مالك: «المیسر میسران: میسر (اللهو) فمنه النرد والشطرنج والمالهي
كلها، ومیسر (القمار)، وهو ما یتخاطر الناس علیه». (یقدمون على المخاطرة).

وقال القاسم بن محمد بن أبي بكر: «كل ما ألهى عن ذكر اهللا وعن الصالة فهو
میسر».

وهكذا، كل لهو عبثي یثیر الحماس بین الموجودین، ویجعلهم یغضبون، هو
میسر، وال ینحصر باللعب بالمال، وانما الذي یثیر الغضب والعداء، ویلهي عن

الذكر والصالة.
مثًال، لعب الورق، من بلوت، أو َهند، أو كوت، أو غیره.

حیث یكون هناك شجار، وغضب یوغر الصدور.
وهذا باب عظیم یدخل منه الشیطان، ویغدیه الحماس الذي ُینسي ذكر اهللا، ویشجع

على التساهل بوقت الصالة، وأدائها على عجل بغرض متابعة اللعب.

ً



ماذا عن مباریات كرة القدم، وهذه التي حتمًا سیعقبها شجار وغضب، فالبد أن
یكون هناك مشجعي فریق خاسر غاضبین، وهناك مشجعي فریق رابح شامتین،
وهذا باب شیطان یدخل منه الى كل بیت، وكل دائرة عمل، وبین الصدیق

والصدیق، واألخ وأخیه.
وأثناء المباراة هل سیذكر أحد اهللا، هل سیستغفر، هل سیسّبح، انها ساعات

عصیبة ملیئة بالصراخ والشتم والهتاف.
هذه األلعاب هدفها تمضیة الوقت واالستمتاع، ولن یلعبها أو یتابعها الفقراء،
والذین لهم هدف جدي بالحیاة، وانما یتابعها الناس الذین بهم بطر وال شغل
ینتظرهم، وهكذا یجتمع بها لهو مع اضاعة وقت بال ذكر اهللا، واالضطرار الى

تأجیل الصالة الذي یؤججه الشعور بأن المباراة أهم.
وهكذا قد یكون لدینا حكم قرآني بتحریم المباریات، ونحن ال نعلم عنه، ألن
الصحابة والمفسرین األوائل لم یعرفوا هذه اللعبة، وانما عرفوا القمار فحددوه

بعینه، فتبعناهم ولم نحد عن طریقهم، ولكن قد نكون حدنا عن الحق.
اِم ِلَتْأُكُلوا نأتي للمثل الثاني: (َوَال َتْأُكُلوا َأْمَواَلُكم َبْیَنُكم ِباْلَباِطِل َوُتْدُلوا ِبَها اَلى اْلُحكَّ

ْن َأْمَواِل النَّاِس ِباْالْثِم َوَأنُتْم َتْعَلُموَن) البقرة. َفِریًقا مِّ
تخبرنا التفاسیر أن اآلیة تتحدث عن الكذب على القضاة ورشوة المسؤولین،

بهدف االستیالء على أموال الناس بغیر وجه حق، ولكن هل هي كذلك؟
فلنتأمل اآلیة، أوًال لدینا (أكل أموال بغیر حق) أخذ دون بذل شيء بالمقابل، ثم
لدینا جهة رسمیة (مجموعة حكام) یتم االستیالء على أموال الناس من خاللها،
هي جهة حوكمة وتقاضي وتقاّص، ومن خالل هذه الجهة الرسمیة یتم سرقة

أموال الناس.
ثم عندنا لفظ (تدلوا)، وأصله القاء الدلو في البئر لجلب الماء، ومنها اشتق تعبیر
(یدلوا بدلوه). وبهذا تعني (تدلوا بها الى الحكام): أي تلقوا تلك األموال في وسط
ما، تحكمه جهة وسیطة (حكام جمع حاكم وبذلك هم مجموعة مشرفة على

العملیة) وبمساعدة هذا الوسیط سیتم االستحواذ على األموال المجتمعة عنده.
هل هناك أوضح من هذه اآلیة لوصف أسواق تداول األسهم، الحظ اللفظ (تدلوا):

(تداول).
واعلــم أن بورصــات تــداول األســهم ال تطبــع المــال، وانمــا تنقلــه مــن
جــهة الــى أخـرى، وكـل رابـح هنـاك خاسـر فـي مقابلـه، وكـل دینـار أو درهـم

أو ریـال دخـل فـي جـیب متداول، هو خرج من جیب شخص خسره.
اِم ِلَتْأُكُلوا اآلن، هل اآلیة: (َوَال َتْأُكُلوا َأْمَواَلُكم َبْیَنُكم ِباْلَباِطِل َوُتْدُلوا ِبَها اَلى اْلُحكَّ
ْن َأْمَواِل النَّاِس ِباْالْثِم َوَأنُتْم َتْعَلُموَن) تحرم التداول بسوق األسهم، ماذا لو َفِریًقا مِّ

كانت كذلك، حیث لم یعرف الصحابة أسواق تداول أسهم فلم یفتونا بشأنها؟



ماذا لو كان الكثیر من ممارساتنا الیومیة موجودة في القرآن، ولها حكم شرعي،
لكن ال نراها، ألن الزمن توقف على االسالم منذ 14 قرن؟

***
 



العوالم الموازیة
جاء في سورة الحمد: «الحمد هللا رب العالمین» و(العالمین) جمع (عالم)، لكن
یفترض أن یكون جمعه: (عوالم) ولیس (عالمین)، ألن الـ(عالم) غیر عاقل. ولكن

سورة الحمد جمعتها جمع عاقل. فلماذا؟

قد نجد االجابة في سورة أخرى: (اهللاَُّ الَِّذي َخَلَق َسْبَع َسَماَواٍت َوِمَن اْألَْرِض ِمْثَلُهنَّ
ُل اْألَْمُر َبْیَنُهنَّ ِلَتْعَلُموا َأنَّ اهللاََّ َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِدیٌر َوَأنَّ اهللاََّ َقْد َأَحاَط ِبُكلِّ َشْيٍء َیَتَنزَّ

ِعْلًما) (الطالق:12).
وهكذا، وحسب اآلیة: «اهللا الذي خلق سبع سموات ومن األرض مثلهن»، تم خلق

سبع سموات، وسبع أراضي تشبههن.
ثــانیًا، إذا كــانت األراضــي الســبع مماثلــة للســموات، كمــا تعــّبر اآلیــة
بــــ(مثلهن)، فــاألراض طبــاق، ألن الــــ(سبع ســموات طبــاقا) كمــا تخبرنــا

اآلیــات، فــاذا األراض مثــل السموات: طباق، بمعنى متطابقة، أو طبقات.
وروى البیهقي في تفسیرها عن ابن عباس: أنه قال؛ «سبع أرضین في كل أرض
نبي كنبیكم وآدم كآدم ونوح كنوح وابراهیم كإبراهیم وعیسى كعیسى» رواته

ثقات.
إذا على السبعة أراضي نسخ متطابقة من األشخاص الموجودین على هذه

األرض.
تخیل أن هناك أكثر من نسخة منك، في تلك األراضي السبع. فنسخة مدرس، وفي
نسخة سارق، وفي نسخة تتعرض لحادث وتفقد ساقك، أو تموت، ویدفنونك،

ویبكون علیك.
هــذه النظریــة الغریبــة ولــدت فــي عــام 1954، وبینمــا كـان (هـیو ایفـیرت)
المرشـح للـدكتوراة مـن جامعـة برنسـتون، یحـاول حـل معضـلة: لمـاذا األجسـام
الكمیـة تتصـرف بعشــوائیة؟ «الفــوتون مثــًال یتصــرف كجسـم وكموجـة، وهـذا
یشـبه أن تكـون أنـت بوضـعك الحـالي ثـم تتحـول بلحظـة الـى ضـوء متـى



شـئت». فاكتشـف (ایفـیرت): أنـه یوجد أكوان متوازیة، تشبه كوننا. هذه األكوان
تتفرع منا، وكوننا متفرع أیضًا من أكوان أخرى. وهذا سبب تغیر حالة الفوتون،

حیث أنه یتصرف طبقًا لوضعیته في كون ما.
یقــول الفیزیــائي (میشــیو كــاكو) صـاحب نظریـة األوتـار: العـوالم ممكنـة وال
متناهیـة. فاإللكترون ال یوجـد فـي مكـان ُمحـدَّد بـل یوجـد فـي كـل األمكنـة
الممكنـة حـول نـواة الذرة. لكن الكون كان أصغر من االلكترون (عند بدایة
االنفجار الكبیر الذي تشكل منه الكون)، فالبد أن الكون یوجد في كل الحاالت
المختلفة والممكنة. في صورة أكوان متعددة. التي قد تختلف في قوانینها الطبیعیة

وحقائقها وظواهرها عن عالمنا الذي نحیا فیه.
ویتفــق الفیزیائیــان (روجر بنــروز) و(ستیفـن هوكنـج) أن تطبیق میكانیكا الكم

على الكون ینتج عنه نظریة العوالم المتعددة.
ویقول (لي سمولین) الباحث في معهد بریمیتر للفیزیاء النظریة: األكوان تمر
بمراحل مشابهة لتطور الكائنات الحیة؛ ففي كل مرة یولد فیها كون، تتغیر
القوانین الفیزیائیة قلیًال، لكن أحیانًا قد تنشأ أكوان بقوانین فیزیائیة عدائیة، أو غیر
صحیحة، فتكون نهایتها الفناء، بواسطة الثقوب السوداء، والتي تعمل عمل

منظفات األكوان المعطوبة.
الحظ اآلیة (الخّنـس الجوار الكّنس)، (الخّنـس) المعتمـة السـوداء، (الجوار) التي

تجري وتتحرك بصفة مستمرة، (الكّنس) التي تكنس وتزیل.
وهكذا، عندما یكون هناك شخص یعاني بسبب قضاء ما، في كون ما، ثم تأتي
نسخة أخرى من هذا الشخص فتدعو أو تتصّدق، فیتم تغییر القضاء، فتشطب
النسخة التي تعاني، ویتم اعتماد النسخة الجدیدة، ویتم كنس النسخة المشطوبة

بواسطة ثقب أسود، ویختفي الى األبد.
لكن هل یختفي فعًال الى األبد؟

سأجیب عن ذلك بالموضوع التالي.
***
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یمحو اهللا ما یشاء
(القضاء) في اللغة هو (األمر النافذ).

ونحن اذ نقول أن هذا األمر (قضاء وقدر) نعني أنه واقع ال محالة، وأننا نمضي
في هذه الحیاة مثل راكب قطار، ال یمكنه التحكم في وجهته، وال یملك سوى

النظر من النافذة.
ماذا لو أخبرتك أن هذا غیر صحیح، ماذا لو أخبرتك أنه یمكنك تغییر أشیاء

مقدرة ومكتوبة علیك، ماذا لو أخبرتك أنه یمكنك تغییر أشیاء حدثت بالفعل؟
هل تصدقني؟

إذا اقرأ التالي: یقول اهللا في سورة الحدید: (ما أصاب من مصیبة في األرض وال
في أنفسكم اال في كتاب من قبل أن نبرأها).

هــذه اآلیــة تقــدم عــالج نفســي للمصـائب التـي تصـیبنا، بحـیث تخبرنـا أن
المصـائب مقـّدرة، وأن لـیس لنـا یـد بـها، وال لـوم یقـع علینـا عنـدما تقـع، ومـا

علینـا تجاهـها اال الصبر.
وبالفعل، كل ما یصیبنا في هذه الحیاة هو موجود عند اهللا في كتاب. لكن هناك
كتاب آخر تخبرنا عنه سورة الرعد: (یمحو اهللا ما یشاء ویثبت، وعنده أم

الكتاب).
وهكذا هناك (أم الكتاب) وهو مصدر وأصل كل كتب األقدار. واهللا اذ یملك (أم
الكتاب) فله أن یغیر ما شاء في الكتب المتفّرعة منه. وما دام هذا ممكنًا، وهو بید

رحمن رحیم، فاألمر هّین، لكن ما هي الطریقة لكي نغیر أقدارنا الى األفضل؟
تخبرنا األحادیث التالي:

أوًال: «ال یرد القضاء اال الدعاء، وال یزید في العمر اال البّر» أحمد، الترمذي،
الحاكم.

وهذا دلیل صریح على كون (الدعاء) و (الصدقة) أحد أسلحتنا ضد أحداث القدر
غیر السارة.

ثانیًا: «ال یزال القضاء والدعاء یعتلجان (یتصارعان) بین السماء واألرض»
أحمد، الطبراني، البیهقي.

تخیل الدعاء صاعد من األرض، والقضاء هابط من السماء، وهما یتصادمان
بالمنتصف، ویقول العلماء أن قوة الدعاء یمكنها أن ترده فیمحى كلیًا، أو ان كان
الدعاء غیر قوي فیمكنه ان یخّفف وطأة القضاء، أما ان كان الدعاء ضعیفًا أو

یشوبه شائبة (أكل حرام أو ظلم أو ذنب غیر متاب) فسیخترقه القضاء وسیقع.
ثالثًا: «ال ینفع الحذر من القدر، ولكن اهللا عز وجل یمحو بالدعاء ما شاء من

القدر» البیهقي والحاكم عن ابن عباس.



وهكذا الدعاء یعتبر من أهم أسلحتنا في مواجهة القدر، وباالضافة للصدقة، كما
یخبرنا الحدیث: «ان الصدقة لتطفئ غضب الرب، وتدفع میتة السوء» الترمذي

(الجامع الصحیح ج 3 ص 52 رقم 664).
وهكذا الصدقة یمكنها أن تغیر حدث بقوة الموت، أو المرض العضال، أو

الحوادث الممیتة، وهذا یدل على أن قوتها تكافئ قوة الدعاء.
وهذا المد في األجل وانقضائه تكلمت عنه سورة فاطر: (وما یعمر من معّمر، وال

ینقص من عمره اال في كتاب).
وهكذا هناك احتمالین: (المد) و(النقصان) في أعمارنا، وكالهما موجود في كتاب

عند اهللا، وتحدید أیهما یقع مناط بنا.
هذا بالنسبة لألمر الذي سیقع مستقبًال، فماذا عن الذي وقع بالفعل؟

یخبرنا الحدیث: «ان الدعاء ینفع مما نزل ومما لم ینزل، فعلیكم عباد اهللا
بالدعاء.» الترمذي والحاكم وصححه الحاكم وحسنه األلباني.

وتخبرنا (سنن الدارقطني) في كتاب النكاح، أن االمام مالك بن دینار دعى المرأة
حبلى: «اللهم ان كان في بطنها جاریة فأبدلها غالمًا، فانك تمحو ما تشاء وتثبت،

وعندك أم الكتاب».
تخیل أن امرأة حامل بالفعل، وقد ُحسم أمر جنس الجنین طبیًا، ثم وبسبب دعاء،

یتغیر جنسه.
أما على أرض الواقع فلیس لدینا دلیل على تغییر حدث كان قد حدث فعًال، ألنه
عندما یتغّیر، یتم نسیانه بعد محوه، ولكن تبقى شذرات منه في صورة (تأثیر

المنداال) أو (الدیجافو).
(تأثیر المنداال) عندما یكون لدیك معلومة عن حدث، ومتأكد منها (مثل موت
شخص شهیر مثًال) ویعارضك الجمیع، فتكتشف أن معلومتك غیر حقیقیة، وأن

الحدث الذي أنت متأكد منه لم یحدث.
(الدیجافو) عندما یمر علیك موقف أو مشهد یخّیل الیك أنك رأیته من قبل، في

حلم، أو في ذاكرة ملغاة.
ان مررت بأحدي هاتین التجربتین فاعلم أن شخص ما تضّرع للذي بیده أم

الكتاب، فمحى ما محى وأثبت ما أثبت.
***

 



غذاء الهالة
كثیر منا یعتقد أن الهالة أمر روحاني ال مادي، وأن تقویتها تتم عن طریق التأمل
والصالة وتمارین التنفس وهكذا، لكن بالحقیقة الهالة عبارة عن طاقة، والطاقة ال
تفنى وال تستحدث من العدم، فیجب الحصول علیها من مصدر غني بالطاقة،

ویجب تقویة جانبها المادي، وأال فالتأمل لن یكون كافیًا.
تقویــة الـهالة بـالفعل أمـر ضـروري، فـهي خـط الـدفاع األول، ضـد: األمـراض
النفسـیة والعضـویة، الشـیاطین، الموجـات السـلبیة (مثـل الحسـد والسـحر)،

وحتـى ضـد األشخاص السلبیین (الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات).
إذا كیف نقوي هالتنا مادیًا؟

هنــاك أبحــاث عمـل علیـها د. (مصـطفى محمـود) بـالتعاون مـع د. (أمـل
األنصـاري) الحاصـلة علـى دكتـوراه فـي فلسـفة التغـذیة العالجیـة. فـي
األبحـاث: قـام الـدكتوران بدراســــة تحــــالیل دم مرضــــى یعــــانون مــــن
أعــــراض یتــــم تشــــخیصها كســحر أو حســد أو تلبــس، أعــراض مثــل
الكوابــیس او الصــرع، والشــرود، أو ســماع أصــوات غــیر موجودة، وما

شابه.
فتبین أنهم یعانون من نقص عناصر غذائیة معینة، تؤثر في الجهاز العصبي،

وعندما تم امدادهم بتلك العناصر، شفیت الحاالت بنسبة عالیة.
وكمثال: تقول الدكتورة في برنامج (كالم كوم) أن مریضًا كان یشكو من نوبات
هلع، وكوابیس، وصرع، وعندما تم تحلیل دمه، تبین انخفاض حاد في الصودیوم

والبوتاسیوم، وبعد تعویض النقص، اختفت كل األعراض.
فما هي األغذیة التي یجب أن نحرص علیها لكي نقوي هالتنا ونحّصن أنفسنا؟

أوال: السبع تمرات:
یخبرنا مسلم: (من أكل سبع تمرات مما بین البتیها حین یصبح لم یضره سم حتى
یمسي)، فالتمر یرمم هالة من یأكله الى درجة أنه یصبح منیعًا أمام اختراق الجن،

أو موجات الحسد والسحر. وال عجب فالتمر ال یفسد، وال تخترقه الجراثیم.
ثانیًا العسل:

یسمیه القرآن (الشفاء): (یخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فیه شفاء للناس).
ثالثًا ماء مباركا:

یكره الشیاطین الماء، ألن مادته مضادة لمادتهم، ویستخدم عند قراءة القرآن علیه
كرقیة طاردة لهم، ومطهر من خبثهم، وأفضل الماء زمزم، بشهادة الحدیث
الشریف: (خیر ماء على وجه األرض ماء زمزم؛ فیه طعام الطعم وشفاء السقم).

ُ َ ُ ِّ ً َ ْ َ



َماِء ُل َعَلْیُكْم ِمَن السَّ َماِء َماًء َطُهورًا)، (َوُیَنزِّ ثم یأتي ماء المطر: (َوأْنَزْلَنا ِمَن السَّ
َماِء َماًء ُمَباَركًا). ویخبرنا أنس: (أصابنا ونحن ْلَنا ِمَن السَّ َرُكْم ِبِه)، (َوَنزَّ َماًء ِلُیَطهِّ
مع رسول اهللا مطر، فحسر رسول اهللا ثوبه حتى أصابه من المطر، فقلنا: یا
رسول اهللا لم صنعت هذا؟ قال: ألنه حدیث عهد بربه تعالى) مسلم. وأضاف
النووي في الدرر السنّیة: «قریب العهد من عند ربه ولم یخالطه ما یغسل به

األیدي الظالمة».
وتخبرنــا سـورة األنفـال:(اذ یغشـیكم النعـاس أمنـة منـه، ویـنزل علـیكم مـن
السـماء مـاء لیطـهركم بـه، ویـذهب عنكـم رجز الشـیطان، ولـیربط علـى قلـوبكم

ویثبـت بـه االقدام).
فالمطر یهطل محمًال بأربع فوائد:

1 - تطهیر Sterilization تعقیم.
2 - (یذهب رجز الشیطان) من وساوس مثبطة ومحبطة ومحفزة لالكتئاب،

موجات سلبیة مثل حسد وسحر ولعنات.
.calming-relaxing 3 - (یربط على القلوب) تهدئة للنفوس

4 - (یثبت األقدام) تقویة للجسد، مده بالطاقة ورفع مناعته.
رابعًا حبة البركة:

جاء في الحدیث الشریف (ان في الحبة السوداء شفاء من كل داء اال السأم) وهو
الموت. فهي مصدر غني للطاقة، بحیث أنها تمد الجسم بالحرارة بدون أي طعام

آخر.
خامسًا زیت الزیتون:

وصــفت شــجرة الزیتــون بالمباركــة:    « یوقــد مــن شــجرة مباركــة
زیتونــة » ، وقــال :  « كلــوا الزیــت وادهنــوا بــه، فانــه مــن شــجرة مباركـة »
الترمـذي وابـن ماجـة، و  « ائتـدموا بالزیت، وادهنوا به، فانه من شجرة مباركة »

الترمذي وابن ماجة.
ختامًا. یجب أن ننتبه الى الحقیقة أنه كما هناك غذاء یقوي الهالة، فهناك أطعمة

وأشربة تضعفها، مثل:
1 - اللحوم المشحونة بمشاعر سلبیة مثل الخوف والتعذیب والحبس قبل وعند

ذبحها.
2 - المختمر والراكد لفترات طویلة، مثل الخمر والخل والمعلبات.

3 - الماء المعالج أو عابر األنابیب والمضخات، المعبأ في قناني بالستیكیة (یعالج
كله بوضعه بوعاء من الفخار).

4 - المصّنع، والمهدرج، والمبستر، وما شابه.



5 - وكل ما عاني بالتخزین والتثلیج، بصفة عامة.
***

صابر، دالور محمد، واقع الهالة الضوئیة، 2008، بیروت، دار المعرفة
https://youtu.be/m-JuGUjst3s
http://www.psychicsuniverse.com/articles/mind-
body/proper-care-and-feeding-aura

 

https://youtu.be/m-JuGUjst3s
http://www.psychicsuniverse.com/articles/mind-body/proper-care-and-feeding-aura


مقبرة المذنبات
مقبرة (الزیروس) للمذنبات، تضم رفات مالیین المذنبات. فالمذنبات على مختلف
أحجامها من الكیلومترات الى حجر بحجم قبضة الید، كلها لدیها دورة حیاة، تمتد
لمالیین السنین، حیث تدور في مدارها، حتى تضعف وتشیخ بالنهایة، فتتوجه لهذا
المكان رأسا، لتنضم الى باقي المذنبات الهامدة. فترقد لفترة تمتد من آالف الى

مالیین السنین، ثم تنهض لتتوجه الى مسارها القدیم.

 

***
http://scitechdaily.com/lazarus-comets-return-to-life-after-
/being-inactive-for-millions-of-years
http://arxiv.org/abs/1305.2621

 

http://scitechdaily.com/lazarus-comets-return-to-life-after-being-inactive-for-millions-of-years/
http://arxiv.org/abs/1305.2621


تابوت العهد
فلنبدأ موضوعنا هكذا: (َوَقاَل َلُهْم َنِبیُُّهْم انَّ آَیَة ُمْلِكِه َأْن َیْأِتَیُكُم (التَّاُبوُت) ِفیِه
ا َتَرَك آُل ُموَسى َوآُل َهاُروَن َتْحِمُلُه اْلَمَالِئَكُة انَّ ِفي (َسِكیَنٌة) ِمْن َربُِّكْم َو(َبِقیٌَّة) ِممَّ

َذِلَك آلَیًة َلُكْم اْن ُكنُتْم ُمْؤِمِنیَن) البقرة.
كما تخبرنا اآلیة، كان التابوت موجودًا في عهد سیدنا موسى، ثم اختفى في
ظروف غامضة، أثناء التیه، ثم ظهر كدلیل على أحقیة سیدنا طالوت بالملك،

وجاءتهم المالئكة به، فیظهر أنهم من أخفوه، ربما.
فما هو التابوت، وما هي أهمیته، ولماذا یظهر، ثم یختفي؟

قبل أن یوضع التابوت في الهیكل، كان في خیمة االجتماع المقدسة (قبة الزمان)
التي كان یحملها بنو اسرائیل، أینما حّلوا وارتحلوا.

یخبرنا سفر صموئیل األول: أنه عندما هزم الكنعانیون بني اسرائیل، وغنموا
التابوت. أخذوه الى معبد االله داچون في أشدود.

فوجدوا صنم داچون في الیوم التالي ملقى على األرض ویداه مقطوعتان
وموضوعتان أمام تابوت العهد. فُنقل الى عقرون فأصاب المدینة الطاعون.
وتكرر هذا في بیت شمش وافندیف، وبعد قرابة 7 أشهر أعادوا التابوت لبني

اسرائیل.
جلب داوود التابوت الى أورشلیم في احتفال ضخم، ثم نقله سلیمان الى الهیكل،
ووضعه على الصخرة (التي عرج منها الرسول، وهي ذاتها التي -وفقًا للمعتقد



الیهودي- قّدم ابراهیم ابنه اسحاق قربانا هللا).
وكان ال یسمح بدخول قدس األقداس (مكان التابوت) سوى لكبیر الكهنة، ومرة

واحدة في العام في یوم الغفران.
وفقًا لسفر الخروج، یحوي التابوت لوحي التوراة، باالضافة الى نسخة ورقیة

منهما، ووعاء المن، وعصا هارون، وجرة زیت المسح.

ومع ذلك، وعلى بساطته اال أنه ارتبط بمعجزات مذهلة. مثل انفالق نهر األردن:
«أن میاه األردن المنحدرة من فوق تنفلق وتقف ندًا واحدًا». (یشوع 3 13) وأنه
«یحمل حاملیه»، فهو على وزنه الثقیل ال یحتاج للحمل، بل هو نفسه یحمل

حاملیه.

وفي احدى حروب طالوت، وضع التابوت مقابل احدى المدن المحصنة، ونفخ
الجیش باألبواق، فهدمت أسوار المدینة.

وتذكر الكتب أن الذین یحملون التابوت كانوا یتبدلون باستمرار، بسبب تساقط
شعرهم وأظافرهم وشعورهم بالغثیان والمرض.

فلننتقــل اآلن الــى حقبــة اضمحالل اســرائیل ونــهایة حكــم آل داوود، حــیث
أغــار شـیشنق فـرعون مصـر علـى الـهیكل أیـام ملـك رحبعـام ابن سـلیمان؟
یظـهر أن هـدف حملة الفرعون الحصول على التابوت، ألنه ظل یهدد الالویین

ویطلب منهم تسلیمه، ثم عفا عنهم بعد أن تأكد أنه لیس لدیهم.
ثم قام نبوخذ نصر ملك بابل بمهاجمة أورشلیم ونهب الهیكل. ویبدو أنه لم یجد ما
جاء من أجله، ألنه وبعد أقل من عشر سنوات عاد مرة أخرى وأحرق الهیكل

وساوى المدینة بالتراب، وسبى أهلها عبیدًا عقابًا لهم.



فماذا حدث للتابوت؟ هل كان الفرعون شیشنق، والملك نبوخذ نّصر یبحثان عنه؟
لماذا هو مهم الى هذه الدرجة؟ ومن خبأه، ولماذا ال یعرف الیهود أي شيء عنه،
فلو كانوا یعرفون شيء ألخبروا الفرعون أو ملك بابل كي یتفادوا تدمیر مدینتهم

والقتل والسبي والتعذیب.
یقول سفر المكابیین الثاني: قبل الغزو البابلي أخذ النبي أرمیا تابوت العهد، وذهب
الى جبل (نبو)، وخبأه في كهف، ثم قام بسد المدخل. ولكن، یخبرنا السفر: أن
هناك من بحث عنه لكنهم لم یجدوه. عندما سمع آرمیا وبخهم: «هذا المكان یجب
أن یظل غیر معروف، حتى یجمع اهللا شعبه مرة أخرى ویرحمهم. حینذاك سیعلن
الرب هذه األمور، وسیرى مجد الرب في السحابة، كما حدث أیام موسى» (2:

.(8-6
هناك ادعاء الحبرین شلومو جورین و یهودا جیتز؛ أن التابوت ُخّبئ تحت الهیكل،
قبل أن یجتاح نبوخذنّصر المملكة. والمكان المذكور یقع تحت المسجد األقصى،
ومع أن الحفریات مستمرة اال أن معارضة المسلمین والمجتمع الدولي تجعل

التحقق من الفرضیة صعبًا.
هناك مخطوطة تدعى (النحاسیة) ضمن مخطوطات البحر المیت، في الكهف
الثالث بوادي قمران، والتي تبدو كخریطة كنز توضح مكان عدد من الكنوز
الثمینة التي ُخبئت قبل وصول البابلیون، ومن بینها التابوت. لكن لم یتمكن أحد

من تحدید المواقع الجغرافیة على المخطوطة.
وهناك أسطورة أیرلندیة: أن التابوت مخبأ في جبل تارا - آیرلندا. وهو مصدر

أسطورة «وعاء الذهب في نهایة قوس القزح» األیرلندیة.
ذكر الصبان الحنفي في (اسعاف الراغبین): «أن (المهدي) یستخرج تابوت

السكینة من غار أنطاكیة»، وأن التابوت یعتبر من أسلحة االمام ضد أعدائه.
یعتقد عالم اآلثار مایكل ساندرز أن التابوت مخبأ تحت معبد مصري، وأن احدى

زوجات سیدنا سلیمان كانت ابنة فرعون وأنها أخذت التابوت معها الى مصر.

أثبتت نتائج تحالیل الحمض النووي التي أجراها الباحث البریطاني تیودور برفیت
Parfitt Tudor في أوساط قبیلة اللیبما في زیمبابوي، أن أصل القبیلة سامي-
یــــهودي، ولــــیس أفــــریقي. وتــــراث القبیلــــة یحكــــي قصـــة هجــرة



یــهودیة مــع وفــد ســبأ، مــن اســرائیل عبــر الــیمن الــى أفریقیــا، وأن
بحوزتــهم أداة مقدســة، هــي نجومــا لونجوندو (الطبل الصاخب).

ناقش جراهام هانكوك، في كتابه: «العالمة والختم: البحث عن تابوت العهد
المفقود»، مناقشًا احتمال: أن التابوت في كنیسة القدیسة مریم من صهیون في
مدینة آكسوم-اثیوبیا. كما یرجح ذلك الباحث روبرت كورنوك من معهد

.B.A.S.A

فوفقــًا للملحمــة األثیوبیــة المســیحیة (كبــرا نجیشــت) (فخــر الملــوك): فــان
ســلیمان تزوج بلقــیس وانجبــا: منلیــك، الــذي زار والــده عنــدما كبــر. وأخـذ

التـابوت معـه الـى الحبشة (أثیوبیا).



األثیوبیون یقولون أن التابوت مخبأ في الكنیسة، تحت غطاء سري ثقیل. وأن
كاهن عجوز الوحید المسموح له بالدخول عند التابوت، وأن الذي یتولى هذه
المهمة دائمًا یتوفى وفاة غریبة، كذلك الحراس، وأن بصر الذین یشاهدون التابوت

یضعف.
وحتى یتم اكتشاف مكانه، یبقى تابوت العهد لغزًا غامضًا.

***
اسرائیل شاحاك (الدیانة الیهودیة وتاریخ الیهود) شركة المطبوعات للتوزیع

والنشر – بیروت - 2003
https://en.wikipedia.org/wiki/Ark_of_the_Covenant
http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Judaism/ark.ht
ml http://www.dailymail.co.uk/news/article-2069765/Ark-
Covenant-revealed-leaking-roof-Ethiopian-chapel.html
https://www.levitt.com/essays/ark.html
http://www.haaretz.com/jewish/scholar-s-ark-of-the-
covenant-claims-spark-african-storm-1.293038
https://craigmanderson.org/tag/ark-of-the-covenant-ark-
of-testimony/ http://www.crystalinks.com/ark.html
http://www.aeragon.com/itz/01- introduction.html
/https://sabbathsermons.com/2010/12/04/ark
https://pavellas.com/tag/ark-of-the-covenant/
http://www.ethiosports.com/2013/06/29/how-the-ark-of-
/the-covenant-got-to-ethiopia
http://www.goodreads.com/book/show/652638.The_Lost
_Tribes_of_Israel
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http://www.goodreads.com/book/show/652638.The_Lost_Tribes_of_Israel


ثمرة الصنوبر
رمز ثمرة الصنوبر من أقدم الرموز الدینیة، هو یرمز الى البصیرة، العین الثالثة،
كرسي الروح، أو مركز الروح كما أسماها دیكارت. أما بالنسبة للمصریین

القدماء فهي عین حورس.

لم یكن المصریین الوحیدین الذین قدسوها، وال حتى أولهم، فكل الحضارات
القدیمة قدست رمز ثمرة الصنوبر.

هنــاك نظریــة تفتــرض أن ثمــرة الصــنوبر هــي الثمــرة المحرمــة التــي
تســببت بــهبوط ســیدنا آدم مــن الجنــة، مــع ذلــك فــهي التـي فتحـت عینـاه؛

«َفَأَكَال ِمْنَها َفَبَدْت َلُهَما َسْوآُتُهَما».
الغــدة الصــنوبریة هــي أحــد الغــدد األكثــر غموضـًا فـي الجسـم البشـري.
فـهي تنتـج العـدید مـن الـهرمونات التـي تنظـم النـوم والخصـوبة وضـغط الـدم
وحـرق البـروتین والدهون والكربوهیدرات وترفع مناعة الجسم، وتقوي التركیز،

وتمنح الهدوء النفسي.



DMT»» ولكــن األكـثــر اثـــارة لالهتمــام هـــو انتاجــهــا للـ
«Dimethytriptamine» وهي مادة غامضة جدًا، تفرزه الغدة بكثافة عند

الوالدة، وأقل كثافة عند الحلم، وبغزارة عند الموت.
یمكننــــا أن ننظــــر الــــى الــــDMT كبوابــة بــین العــوالم: عــالم الشــهادة،
وعــالم الغــیب بجزئیــه: النــوم، المــوت. فلطــالما ذكــر النــوم مرادفــًا للمــوت

فــي األدعیــة واألحــادیث الشریفة، وكما في سورة الزمر:
(اهللاَُّ َیَتَوفَّى اْألَْنُفَس ِحیَن َمْوِتَها (موتى) َوالَِّتي َلْم َتُمْت ِفي َمَناِمَها (نائمون) َفُیْمِسُك
الَِّتي َقَضى َعَلْیَها اْلَمْوَت (موتى) َوُیْرِسُل اْألُْخَرى (نائمون) اَلى َأَجٍل ُمَسمى انَّ ِفي

َذِلَك َآلَیاٍت ِلَقْوٍم َیَتَفكَُّروَن).
ففي المنام والموت، تجتمع األرواح عند بارئها، وفي كلتا الحالتین الغدة

الصنوبریة تفرز الـDMT. فتحرر الروح من الجسد.
هذا باالضافة الى أن العدید من األبحاث تؤكد مسئولیة الغدة الصنوبریة عن
قدرات نفسیة خارقة، مثل الحاسة السادسة، ففي كتابه (الحاسة السادسة) یقول
الــدكتور جــوزیف ســینیل: «دلــت أبحــاثي علــى مســئولیة هــذا العضــو عــن
التواصــل الغــریزي واالســتثنائي لــدى االنســان. كمــا اتضــح أنـها فـي
الحیوانـات أكبـر منـها لـدى االنسان، ولدى الرجل البدائي أكبر منها لدى الرجل
المتحضر، ولدى األطفال أكبر منها لدى البالغین.» وهكذا، هناك تفاوت في قوة
تأثیر وكفاءة عمل الغدة الصنوبریة عند الناس، ولكنها بشكل عام أقوى عند

البسطاء، وذلك ألنهم یهتمون بها وینمونها، بسبب الشعور بالحاجة الیها.
فقبائل أفریقیا تستطیع بواسطتها توقع التقلبات الجویة أو معرفة أماكن المیاه في

األرض ومظاهر الطبیعة األخرى.
هل غدتك الصنوبریة تعمل بكفاءة أم هي متوقفة عن العمل:

أجب على األسئلة التالیة ب(نعم) أو (ال)
1/ هل سبق أن ألغیت مشروعا أو قرارًا ألنك أحسست بشيء غامض تجاهه؟



2/ هل تستیقظ من نومك قبل رنین الساعة؟
3/ هل تتحقق أحالمك؟

4/ هل رأیت شخصًا وأحسست أنك رأیته من قبل؟
5/ هل ترى أشخاصًا متوفین في أحالمك؟

6/ هل تشكل الصدفة جانبا مهما في حیاتك؟
7/ هل تشعر بأن أمر سیئ سیحدث قبل حدوثه؟

8/ هل تتخذ قراراتك دون سببًا محددًا؟
9/ هل تعتقد في الحب والكره من أول نظرة؟

إذا كانت معظم اجاباتك بكلمة (ال) فعین حورس مغمضة لدیك.
وإذا كانت معظم اجاباتك بكلمة (نعم) فعینك الثالثة مفتحة تمامًا.

انغالق العین الثالثة یؤثر سلبًا على هدوءك النفسي، حیویتك، قربك من خالقك،
تناغمك مع الكون، تفردك في تفكیرك، أحالمك، وماذا تخبرك أحالمك، قوة
ذاكرتك، دقة ساعتك البیولوجیة، وقدرتها على ایقاظك، خشوعك في الصالة،

تركیزك على موضوع واحد.
كلما كان عندك نقص في أیًا مما سبق، فعینك الثالثة تعاني من قصور.

ما هي سبل عالج الغدة الصنوبریة؟
األبحاث ما زالت في المهد، لكن ینصح المختصون:

1 - االبتعاد عن الفلوراید بكافة أنواعه (معجون األسنان)، (میاه شرب)، (ملح
طعام).

2 - اضافة الیود لغذائك، حیث یعتقدون أنه یغذي الغدة الصنوبریة.
3 - تناول طعام طبیعي، وابتعد عن المعالج (مبستر، مهدرج…).

4 - تناول زیت كبد الحوت.
5 - تناول العنب واشرب عصیره.

6 - ال تطهو طعامك في قدور وأواني مانعة االلتصاق، النها تعمل على تركیز
الفلوراید.

7 - اشرب الشاي ذي األوراق الطریة ال المجففة.
8 - النظر الى الشمس فجرًا وعند مغیبها، حینما یكون ثلثیها تحت األفق.

9 - تناول الككاو األسود.
***
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رحلة ضوء
هل تعلم أن الشمس التي تراها لیست حقیقیة، بل هي صورة قدیمة عمرها 8

دقائق وعشرین ثانیة، وهذا الزمن یستغرقه ضوءها حتى یصل الیك.
ولو نظرت ألقرب نجم بعد الشمس وهو (ألفا سینتوري) لرأیته كما كان قبل 4.3

سنوات ضوئیة.
وهذا ال شيء بالحقیقة، فنحن نستطیع أن نرى حتى 13.7 ملیار سنة ضوئیة، أي
أن صورة (جسم ما) انطلقت في الفضاء منذ 13.7 ملیار سنة، ال یهرم فیها

الضوء وال یتعب وهو یركض نحو عیوننا.
***
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ترمیم الهالة
أحیانًا تشعر بعدم االرتیاح عندما یقترب منك أحدهم، وتحاول الحفاظ على مسافة

معینة، بینما تستمتع بااللتصاق بشخص آخر، وتشعر بالضیق ان ابتعد.
الهاالت من أسباب االنجذاب والتنافر بین األشخاص، فذوي الهاالت االیجابیة
یتجاذبون من بین الناس، وذوي الهاالت السلبیة یتجاذبون، وبالجانب اآلخر یتنافر
أصحاب الهاالت السلبیة مع ذوي الهاالت االیجابیة، فیتم فرز هؤالء من هؤالء؛
یَِّباِت» یُِّبوَن ِللطَّ یِِّبیَن َوالطَّ یَِّباُت ِللطَّ «اْلَخِبیَثاُت ِلْلَخِبیِثیَن َواْلَخِبیُثوَن ِلْلَخِبیَثاِت َوالطَّ
یقول الرسول؛ «األرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها
اختلف» مسلم، وهكذا یحدث تنافر بین هاالت الموجبة والسالبة، وشد وجذب من

خالل تفاصیل حیاتنا الیومیة.
فكیف نقّوي هاالتنا لكي نجتذب الطیبون والطیبات. وننفر الخبیثون والخبیثات؟

طرق تقویة هاالتنا:
1 - االغتســال: جمــیع المختصــین ینصــحون باالغتســال كأحــد طــرق غســل
الــهالة وتقویتــها. األمــر الــذي یـذكرنا بوصـیة الرسـول لنـا بالوضـوء عنـد

الغضـب، فالغضـب یضعف الهالة التي تحیط بنا.
2 - االتصال الجسدي: من األمور التي ینبه علیها المختصین كذلك: هي االتصال
الجسدي، مثل العناق والمصافحة، حیث تندمج الهالتین، فیتم تعویض نقصان
الهالة األضعف من الهالة األخرى. فتزول األحقاد والضغائن، یقول الرسول؛ «ما
من مسلمین یلتقیان فیتصافحان اال غفر لهما قبل أن یتفرقا» أحمد والترمذي وأبو

داود وابن ماجة.
قال االمام جعفر الصادق؛ «تصافحوا، فإنها لتذهب بالسخیمة (الحقد)» الكافي
ج2 ص182، وقال أبو ذر عن الرسول؛ «ما لقیته قط اال صافحني، وبعث الي
ذات یوم ولم أكن في أهلي فلما جئت أخبرت أنه أرسل الي فأتیته وهو على

سریره، فالتزمني» أي عانقه. مسند أحمد.
ر وهناك قصة جمیلة بطلها فضالة بن عمیر الذي كان من أشد أعداء الرسول، فقرَّ
أن یقتله غدرًا في زحام فتح مكة، فادعى االسالم، واندس بین الناس یتحین
الفرصة حتى دنا من الرسول وهو یطوف بالبیت، وفضالة یضع یده على سیفه

المخبأ تحت مالبسه، فالتفت فجأة الرسول نحوه وقال له: «َأُفَضاَلُة؟».
قال: «نعم، فضالة یا رسول اهللا».

فقال: «َماَذا ُكْنَت ُتَحدُِّث ِبِه َنْفَسَك؟».
قال: «ال شيء، كنت أذكر اهللا».

فضحك وقال: «اْسَتْغِفِر اهللاََّ» ثم وضع یده على صدر فضالة.

ْ



فیقول: «واهللا ما رفع یده عن صدري حتى ما من َخْلِق اهللا شيء أحب اليَّ منه».
سیرة ابن هشام.

كما ترى في الصورة، الطاقة االیجابیة تنتقل من هالة المعالج الى المریض فیتم
شحنه حتى یصل الى مرحلة التوازن، أو التشبع (كما في حالة فضالة بن عمیر).

3 - العبــادات الجماعیــة: فــي صــالة الجماعــة یتــم تعــویض أي نقصــان فـي
الـهالة، حـیث یقـول الـدكتور علـي منصـور كیـالي أن تصـویر صـالة جماعـة

بجـهاز كـالیریان فـي جامعة حلب رصد تضخم الهالة حتى 27 ضعف.
4 - عیــــادة المرضــى: بســبب انخفــاض مســتوى طاقــة المــریض، یكــون
بحاجــة للتعــویض مــن األصــحاء، لــذلك حثــت األحــادیث الشــریفة علــى

زیــارة المرضــى، األمــر الــذي یساعدهم على ترمیم هاالتهم وبالتالي التعافي.
5 - احتفظ بنباتات بقربك دائمًا، فالنباتات ذات هاالت قویة فیاضة، تظل تشحن ما
حولها مما تجمعه من طاقة الشمس، وكلما كانت النبتة قویة (مثل النخیل) كلما
كان تأثیرها أقوى على من حولها، وان حدث حادث عنیف أو محزن بمحیطها،

تستنفد طاقتها، فتخبو هالتها وتموت.
6 - امأل مغطس بالماء، ضع نصف كیلو بیكربونات الصودیوم (خمیرة الخبز)
أو Baking soda مع كوب ملح بحر في الماء، وانقع نفسك لمدة 20 دقیقة،
كرر ذلك مرة بالیوم لمدة 7 أیام، وستالحظ الفرق، لكن إذا شعرت بدوخة أخرج

من الماء فورًا.
7 - تعرض لشروق شمس الصباح، ودع هالتك تتغذى من طاقتها.

8 - قلل من تعرضك لشبكات االتصال وموجات أجهزة الوایفاي والمیكروویف
وما شابه، قدر االمكان، لكن عندما تنام أغلقهم كلیًا.

9 - سر حافیًا على التراب أو العشب بین حین وآخر.
***
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ومناة الثالثة األخرى
مناة هي واحدة من أشهر آلهة العرب قبل االسالم.

وقد وردت مع أخواتها: الثالوث العربي المقدس، في القرآن: (أفرأیتم الالت
والعزى، ومناة الثالثة األخرى)، فهي الهة الخیر والعطاء والمال والتجارة

والمعامالت المالیة.
وقد عرفها البابلیون باسم «ما مناتو»، والعبرانیین؛ «مانوت»، وانتقلت الى

األغریق ومنهم الى الرومان.
ثم عادت الینا: Money اآللهة القدیمة مازالت ُتعبد.

 

***
https://en.wikipedia.org/wiki/Manāt
http://www.theblaze.com/stories/2015/05/19/atheist-
reveals-new-strategic-plan-to-strike-in-god-we-trust-
from-u-s-currency-and-one-liberal-site-says-it-might-just-
/work
https://en.wikipedia.org/wiki/Azerbaijani_manat
http://www.coinweek.com/opinion/commentary/in-god-
/we-trust-a-brief-history

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Man%C4%81t
http://www.theblaze.com/stories/2015/05/19/atheist-reveals-new-strategic-plan-to-strike-in-god-we-trust-from-u-s-currency-and-one-liberal-site-says-it-might-just-work/
https://en.wikipedia.org/wiki/Azerbaijani_manat
http://www.coinweek.com/opinion/commentary/in-god-we-trust-a-brief-history/


الحسد
الموجات الكهرومغناطیسیة أحد أشكال الطاقة، ویختلف تأثیرها باختالف طول

موجاتها.
مثل موجات الحرارة التي نشعر بها، أما الموجة الصوتیة فنسمعها، ونرى موجة

الضوء.
وهكــذا الموجــات تؤثــر علــى الجســم البشــري بصــور مختلفــة. وجــهازنا
العصــبي مــا هــو اال نظــام اســتشعار موجــات، مضــبوط عنــد مسـتویات

معینـة، بحـیث نسـتقبل موجات فنرى ونشعر ونسمع موجات دون أخرى.
للدكتور الیاباني هیروشي موتویاما Dr. Hiroshi Motoyamaعدة بحوث عن
الطاقة وبؤر الطاقة في الجسم البشري، وأن تلك البؤر تقع على امتداد العمود
الفقري صعودًا الى الرأس، وأن البؤرة التي بین العینین هي األقوى، وهي ترسل
موجات كهرومغناطیسیة لتصیب شيء أو أحد مباشرة، وأن هناك بعض الناس

لدیهم خاصیة التحكم بهذه الطاقة بصورة أقوى من غیرهم.
رأي الدكتور (موتویاما) لیس بجدید، ففي كل الثقافات على األرض یوجد أناس
معینین بامكانهم ایذاء اآلخرین بمجرد اعطائهم نظرة حادة، بل وأحیانًا حتى بغیر

قصد.
هؤالء مكروهون في جمیع الثقافات ویوصفون بأن لدیهم «عین الشیطان» أو
«العین الشریرة»، وفي االسالم تجمع سورة (الفلق) بینهم وبین (شر ما خلق)
و(غاسق إذا وقب) وهو اللیل إذا دخل بشیاطینه وشرار الخلق ومن یضمر
السوء، و(النفاثات) السحرة، وكون الحاسد من ضمن هؤالء، فهو مخلوق شریر،

مهما تخّفى وأظهر الطیبة والصالح.
فكیف نعرف هذا الذي یستعیذ منه العائذون؟

تركز (موسوعة الخرافات) Encyclopedia of Superstitionsعلى
الحواجب كسمة تدل على الحاسد، فاتصالهما ببعضهما، أو كثافتهما، أو قرب
المسافة بین الحاجب والعین، فكلما اقترب كان ذلك عالمة على أن هذا الشخص

لدیه طاقة سلبیة.
Walton Brooks «أمــــا فــــي دراســــة «والتــــون بــــروكس ماكــــدانیل
McDanielبعنــــوان: «البــــؤبؤ الــــمزدوج ومســائل أخــرى متعلقــة بــالعین
الشــریرة فــي ضــوء طــب العیون»، المنشورة في مجلة «علم فقه اللغة

Classical Philology. «الكالسیكي
فالعین التي یكون بؤبؤها واضًحا، وسوادها ُمحاًطا ببیاض یكون صاحبها حاسدًا.

أو تكون العین غیر منسجمة مع أختها، كأن یكون فیها حول أو عور أو خلل.



وهنــــاك ســــمات أخــــرى للحاســــد أشــار الیــها «فــیلیس ویلــیمز»
(Phyllis Williams)، فــي بحثــه: «بعــض المســائل الفلكلوریــة االیطالیــة
Some Italian Folkways in Europe and) «فــي أوروبــا وأمریكــا
America)، ومنها وجود خلل في السمع أو العرج أو انحناء الظهر أو قصر
الرقبة، أو قصر القامة، وبالعكس عندنا، فهناك مثل عربي ُیشیر الى اتقاء شّر

القصیر.
ویخلص الى أن هذا الخلل في السمات الجسدیة یشیر الى أن الحاسد شخص یشعر

بالنقص، ولذلك یحسد األصحاء.
مع ذلك فـ(ولیامز) ینبه أن الحاسد قد یخلو من أي سمة واضحة، ألن الحسد
كقدرة قد تكتسب وتتطور لدى الحاسد في مرحلة متقدمة، فقد یكتسب عقیم أو
عاقر حاسة الحسد بسبب توقهم لألطفال فیحسدون من لدیهم أطفال، والفقیر یحسد

األغنیاء، والمریض یحسد األصحاء.
وهكذا ینبه (ولیامز) الى أن الحسد كقدرة على االیذاء ممكن أن تنمو وتتطور إذا

اختلط الحرمان بالحقد.
وألن الحسد یعتبر سالح بید الحاسد یمكنه أن یدمر األشیاء ویصیب اآلخرین

باألذى، فقد حاول الكثیر توظیف هذا السالح لحسابهم، قدیمًا، وحدیثًا.
فالقرآن یوثق لنا محاولة ایذاء الرسول بالعین، في اآلیة: (َواْن َیَكاُد الَِّذیَن َكَفُروا
َلُیْزِلُقوَنَك ِبَأْبَصاِرِهْم) عندما استأجر كفار قریش رجل معروف بالحسد، كان

یقول: ما ُرِعَي الیوَم ابٌل أحسُن من هذه»، فما تذهُب حتى تسقط میتة.
فطلبوا منه أن یحسد الرسول، فنظر الیه وقال: «ما رأینا مثله وال ِمثل ُحَجِجه»،

فكاد أن الرسول أن یسقط ویصرع، لوال أن عصمه اهللا.
والتــاریخ یخبرنــا عــن محاولــة أخــرى الســتخدام الحســد كســالح، عنــدما
توجــه فالصــلیبیون الـى القـدس كـان أحـد أهـدافهم الحصـول علـى كتـاب
أسـرار سـحر الیـهود الـ(كاباال Kabballah ) وهو كتاب جمعه في القرن الثاني
عشر المیالدي الحاخام (اسحاق األعمى)، الكتاب یحمل أسرار، ومن ضمنها
كیفیة الحصول على (العین الشریرة) أو (العین الحارة) Ayin Hara التي تمكن

من القتل وتخریب األشیاء.
ویقال أن البابا (بیوس) الرابع كان یعرف أسرارها، فهناك قصص عن كوارث

وقعت بسبب عینیه في القرن التاسع عشر.
وحتى رجال العصابات في ایطالیا یقال أنهم استطاعوا أن یضیفوا قوى أعینهم

الحاسدة الى ترسانتهم.
أما في العصر الحدیث ففي الـ(1979) كان هناك تجارب أمریكیة في (فورت
براچ) حول امكانیة استخدام الحسد في الحروب وتصفیة األعداء. وقد ألهمت

.(The Men Who Stare at Goats) التجارب كتاب وفیلم



أما بالنسبة لكیف نعرف أن شخص ما مصاب بالعین، فالشیخ عبد الخالق العطار
یقول: تظهر أعراض الحسد على الشيء المحسود، مثل المال والبدن واألبناء

والممتلكات.
فمثًال؛ إذا وقع الحسد على الشخص نفسیًا فیصاب المحسود بأمراض مثل
االكتئاب والضیق والشعور بالملل والالمباالة وعدم االهتمام باألشیاء التي كانت
مهمة سابقًا، أو یصد عن التعلم والتفاعل وتقل درجة تركیزه واستیعابه، ویصاب
بمیل لالنعزال، ویشعر بكره ألقرب الناس له، وقد یجد في نفسه میًال الیذائهم،
ویصیر من طبعه العناد، وال یهتم بمظهره وملبسه. ولیس بالضرورة أن تظهر

جمیع هذه األعراض علیه، بل قد یظهر بعضها.
أما ان كان الحسد واقعًا على المال؛ فیصاب المحسود بارتباك في التعامل بماله.

وتصبح قراراته عشوائیة، ویصیبه استهتار وال مباالة حتى یخسرها.
وان كــــان الحســــد واقعــــًا علــــى البــــدن، فانــــه یصـــاب بــالخمول وقلــة
الشــهیة والشــعور بــالوهن، أمــا ان كــان مصــابًا بمــرض، فــأمراض الحســد

امــا یعــجز األطبــاء عــن تشخیصها واما ال ینفع معها دواء.
لكن ان كنت ترید أن تعرف ان كنت محسودًا أم ال، فما علیك اال أن تالحظ ما

یحدث لك عند تالوة القرآن:
- كثرة التثاؤب المصحوب بالدموع.

- الرغبة بالتمغط.
- شرود، وعدم الشعور بالوقت.

- خدر في عامة الجسد.
- حرارة.

- تعرق، خصوصا بالجبین والظهر.
- غثیان.

- برودة في األطراف.
- زیادة في خفقان القلب.

- رمش في العینین.
اســتخدم األعــراض العشــرة كنســبة لقــوة اصــابتك بالحســد، فمثــًال لـو كـانت
بـك ثـالث أعـراض فتكـون نسـبة اصـابتك %30، وهكـذا، وهـذا سـیفیدك

بـالتالي لمعالجـة نفسك.
بالنسبة للعالج، فعالج العین سهل ان عرف الحاسد، حیث یؤتى بماء فیتوضأ به

الحاسد، ثم یغتسل منه المحسود.



وفي ذلك یقول الدكتور خمساوي أحمد خمساوي: ألن بنیة الماء مكونة من ذرة
من األوكسجین وذرتین من الهیدروجین، وألن جزيء الماء یدور بسرعة حول
نفسه وحول األجسام التي یبللها، فیؤدي الى اعادة توازن الطاقة لألجسام

المتهیجة.
أما ان كان الحاسد مجهوًال فالبد من الرقیة.

ماذا یجب أن نفعل لنتجنب شر الحاسد:
1 - ابتداء الیوم بسبع تمرات صباحًا.

2 - تالوة أذكار الصباح والمساء والمعوذات.
3 - كتمان نعم اهللا وعدم التباهي بها.

***
صابر، دالور محمد، واقع الهالة الضوئیة، 2008، بیروت، دار المعرفة
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الناس والحجارة
(َیاَأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا ُقوا َأنُفَسُكْم َوَأْهِلیُكْم َناًرا َوُقوُدَها (النَّاُس) َو(اْلِحَجاَرُة) التحریم.

لماذا كان (الناس) و(الحجارة) وقودًا لنار جهنم، ما األمر المشترك بینهما والذي
تسبب بأن یكونا معًا وقودًا للنار. فـ(الناس) قد علمنا استحقاقهم لعذاب النار، أما
(الحجارة) فما ذنبها، وما الذي فعلته، وهل تملك قرار أمرها حتى تستحق

العذاب؟
قد نجد االجابة في سورة البقرة: (ُثمَّ َقَسْت ُقُلوُبُكم مِّن َبْعِد َذِلَك َفِهَي َكاْلِحَجاَرِة َأْو
َأَشدُّ َقْسَوًة) شبهت السورة قلوب بني اسرائیل بالحجارة وما هو أشد صالبة، ثم:
قَُّق َفَیْخُرُج ِمْنُه اْلَماء َوانَّ ُر ِمْنُه اَألْنَهاُر َوانَّ ِمْنَها َلَما َیشَّ (َوانَّ ِمَن اْلِحَجاَرِة َلَما َیَتَفجَّ
) وهكذا فضلت اآلیة الحجارة على قلوب بعض ِمْنَها َلَما َیْهِبُط ِمْن َخْشَیِة اهللاِّ

البشر، أوًال، ثم أعطتنا أسباب التفضیل:
1 - (من الحجارة ما یتفجر منه األنهار ویتشقق فیخرج منه الماء) فهي سبب

انبثاق الماء ومن ثم الحیاة التي ستنتج عن ذلك.
2 - (من الحجارة ما یهبط خشیة اهللا) حیث تهبط وتتحرك بسبب خوفها من اهللا،

مثل الجبل الذي تصدع عندما تجلى له اهللا في قصة موسى.
اآلیات تعطینا معلومات واضحة: أن لألحجار ذكاء ما، وارادة ما، تفكر، لدیها
مشاعر (الخوف)، وتتحرك ذاتیًا (ربما بالطاقة الكامنة)، وأنها في بعض

األحوال؛ أفضل من قلوب بعض البشر.
ُعبدت األحجار دونا عن سائر األشیاء، وحتى ان ُعبد حیوانًا أو نباتًا أو كوكبًا،

كان الحجر رمزًا له.
فمناة آلهة المال كانت صخرة على ساحل البحر األحمر، تذبح عندها القرابین
وتلقى في بئر یتبع معبدها، والالت آلهة الحمایة لها صخرة بیضاء مربعة في
الطائف، وكان بها وبالعزى شیطانان یكلمان الناس (یخرج من الحجرین
أصوات)، والعزى حجر أبیض كذلك، أما ذي الشرى فحجر أسود خام ذو أربعة

أضالع، وذي الخلصة حجر أبیض على هیئة تاج، وهبل من العقیق األحمر.
لماذا الحجارة ترمز للمقدس؟

كل ما بهذا الكون تكّون نتیجة لالنفجار الكبیر (أن السموات واألرض كانتا رتقا
ففتقناهما)، من المجرات الى الغبار والغازات، والبشر والصخر لم یخرجا عن
هذه المنظومة، فمادة خلق البشر هي الطین، وهو عبارة عن غبار وماء وكربون.
وكذلك الصخور مادتها غبار تجمع وتعرض لضغط، ودخلت رطوبة ماء في

تكوینه، وتراكم الكربون علیه، خالل مالیین السنین.
وهكذا نحن واألحجار أبناء عمومة من ناحیة مادة الخلق.



وكمــــا نحـــن البشــر ننقســم الــى صــالح وطــالح، كــذلك الحجــر تنقســم الــى
أحجــار مباركــة وخبیثــة. األحجــار المباركــة تتــأثر بعبــادات أصــحابها
وتشــع ألوانــها مــع حالــة أصــحابها النفســیة والبــدنیة. بــالمقابل األحجــار
الخبیثــة تجتــذب الكیــانات الخبیثــة، ویســتخدمها الســحرة لجلــب حبــیب
أوتســهیل معــامالت ومـا شـابه. وهـي تسـبب الضیق إذا ارتدیتها أثناء تأدیة

العبادات.
أوًال: وعلى رأس األحجار المباركة: الحجر األسود، الذي وان كان مقدسًا لدى
العرب لكنهم مع ذلك لم یعبدوه، وهذا دلیل أنهم كانوا یعبدون الحجارة الخبیثة

فقط.
ومن األحجار المباركة؛ الفیروز، العقیق، الزبرجد، الدر.

من األحجار الخبیثة؛ األلماس، یشب، حجر مراد، الهبهاب، عرق السواحل.
كمثال سنتناول قصة من أشهر قصص األحجار الخبیثة؛ قصة جوهرة (هوب)
(Hope) التي ومع أن اسمها یعني جوهرة األمل - وذلك حدث صدفة - اال أنها

لم تبث سوى العذاب واأللم:
یقــــال أن (جــــین بــــابتس) Jean-Baptiste Tavernier ســــرقها مــــن
عـــین الــه هندوســي فــي القــرن الســابع عشــر، فاشــترتها العائلــة المالكــة
الفرنســیة عــام (1668)، فاندلعت الثورة وقطع رأس الملك لویس السادس عشر

ورأس زوجته ماري انطوانیت.
عندما صادر الثوار كل المجوهرات الملكیة كان من ضمنها الماسة، ثم فقدت ثم
ظهرت في انجلترا عند الملك جورج الرابع، لكنه بسبب بذخه تملكتها عائلة
(هوب)، غــالبًا مقــابل رهــن لــم یتــم ســداده، ثــم ظــل الحجــر یتنقــل داخــل
العائلــة (هــوب) امــا بســبب مــوت مأســاوي أو لجنــون او إلفالس، ثــم
اشــتراها (ســلیم حبـیب) وهـو جواهري السلطان عبدالحمید، فعانى حتى تم خلعه
ونفیه، فبیعت الى (بییر كارتیر) الذي باعها لـ(ایڤلین) ابنة الثري األمریكي
وزوجة الملیونیر (نید ماكلین)، عمومًا جــن (نیــد) ومــات أبنــاء (ایڤلــین)
وبــیعت أمالكــها بــالمزاد، مــا عــدا الجوهــرة التــي لــم یجــرؤ أحــد علــى
شــرائها، فتنقلــت بــین ورثتــها لعقــدین، ثــم نجحـوا فـي بیعـها مـع مجموعة
مجوهرات كاملة، فاشترى المجموعة (هاري ونستون) لكنه أهدى الجوهرة
لمتحف، وبینما كان ساعي البرید (جیمس تود) یوصل الماسة الي المتحف توفیت
زوجته واحترق منزله، ومازالت في متحف (سمثونیان) للتاریخ الطبیعي

بواشنطن.
ختامًا، اآلیات تقارن بین الحجر وقلوب بعض البشر، فتفضلها علیها، وتخبرنا

أنها تنبع بالماء، وتتحرك من خشیة اهللا.
فكر بذلك عندما تلتقط حجرًا وتقذفه، أو تركله بقدمك.

***



الجماجم
الجماجم الطویلة موجودة في كل مكان، باأللفیة الثالثة والثانیة قبل المیالد، وكلها
تتركز في العائالت الحاكمة والكهنة وعلیة القوم، هناك من یخفیها تحت غطاء

رأس، وهناك من یتباهى بها.

 

حتى ظهرت عادة في أفریقیا تقتضي بربط رأس الطفل بشدة حتى تطول
جمجمته، تیمنا بذوي الجماجم الطویلة.

لماذا ال نرى أناس بجماجم طویلة الیوم، لماذا تركز وجودهم في حقبة معینة،
لماذا كانوا علیة القوم، هل ألنهم كانوا أذكى من غیرهم، أو أدمغتهم أكبر، أو

كانوا جنسًا آخر، أو من مكان آخر.



األمثلة التالیة لبعض الجماجم الغریبة:
تم اكتشاف عدة هیاكل عظمیة في سایري بترانسلفینیا، الهیاكل بطول مترین

ونصف المتر، وجماجمها مشوهة، وهناك قرنین أعلى الحاجبین.
أرسلت الهیاكل الى متحف فیالدالفیا لدراستها، لكنها اختفت بعد فترة، حققت

السلطات بالحادثة، بال فائدة، هذه الصورة كل ما بقي من الهیاكل.

تم العثور على (13) هیكل عظمي غریب في مقبرة بوالیة سونورا المكسیكیة
عمرها أكثر من ألف سنة.

 

تم العثور على هذه الجمجمة الغریبة في نفق منجم، جنوب غرب تشیهواهوا.

وقــد أكــدت التحــالیل أن عمــر الجمجمــة ثالثــة آالف عــام، وهــي لطفــل
بعمــر خمــس ســنوات. ومــع ذلــك، فالمنطقــة الــداخلیة مــن الجمجمــة أكبـر



بعشـرین سـم مـن متوسط جمجمة أطفال بنفس العمر، والعصب البصري یقع في
الجزء السفلي من تجویف العین، بدال من الخلف.

جمجمة غریبة الشكل، عمرها بحدود الخمسة آالف عام، ووجدت في مقبرة تعود
لحضارة األنكا، في صحراء (باراكاس) في بیرو. وظلت على غرابتها مهملة
،Brien Foerster لثمانین عام، حتى حازت على انتباه الباحث بریان فورستر

.DNAالذي أخضعها لفحص الـ
 



حیث یقول؛ «مهما كان األثر المسمى A3 ففحص الحمض النووي یخبرنا أننا
أمام مخلوق شبه بشري، وعاش بین البشر، ودفن معهم في مقبرة ملكیة، وهو من
فصیلة مختلفة تمامًا عنهم، بل مع أي حیوان على كوكب األرض، فله خریطة
جینیة غریبة جدًا». وحجم الجمجمة الهائل لیس أغرب ما فیها، فمحدقي العینین
واســعان جــدًا، ممــا یعنــي أن عینیــه كــانتا كبیرتــان جــدًا، وكــذلك أنفــه،
وهنــاك فتحتــین فــي مؤخـرة الجمجمـة، البـد أن عصـبین رئیسـیین خرجـا منـها

لیعطیـا األوامـر للجسد، ولیس على غرار البشر.
هذه الجماجم الغریبة كذلك من بیرو. وتعود لحضارة النازكا - وتم العثور علیها

بالقرب من خطوط نازكا الغامضة.
 



تكشف البقایا العظمیة أنهم كانوا طویلي القامة - حیث یصل طولهم الى ثالثة
أمتار.

العلماء یؤكدون أن الجماجم لم یتم تغییرها من خالل عملیة ربط الجمجمة في
مرحلة الطفولة، ویؤكدون أن نموها بهذا الشكل كان طبیعي.

جاء في كتاب روبرت كونولي «البحث عن الحكمة القدیمة» عدة جماجم غریبة
منها هذه الجمجمة، والتي یقدر عمرها بألفي سنة قبل المیالد.



تم العثور على هذه الجمجمة في جبل ردوبي في بلغاریا. مع أنها ال تبدو إلنسان،
لكن فحص الحمض النووي یؤكد ذلك.

***
http://www.bibliotecapleyades.net/vida_alien/alien_watch
ers04.htm http://www.ancient-origins.net/unexplained-
phenomena/13-alien-skulls-found-mexico-001047
https://en.wikipedia.org/wiki/Starchild_skull
http://www.express.co.uk/news/science/630567/Could-
bizarre-skulls-with-non-human-DNA-be-proof-of-aliens-
on-Earth
http://www.cultcase.com/2008/08/five-mysterious-skulls-
dare-they-be.html
/https://www.pinterest.com/mishymoo12/archology-finds
http://www.soul-
guidance.com/houseofthesun/dp09/dp09bulgarian.html
http://www.ancient-code.com/the-rhodope-skull-the-
/mysterious-cranium-of-a-real-life-alien

 

http://www.bibliotecapleyades.net/vida_alien/alien_watchers04.htm
http://www.ancient-origins.net/unexplained-phenomena/13-alien-skulls-found-mexico-001047
https://en.wikipedia.org/wiki/Starchild_skull
http://www.express.co.uk/news/science/630567/Could-bizarre-skulls-with-non-human-DNA-be-proof-of-aliens-on-Earth
http://www.cultcase.com/2008/08/five-mysterious-skulls-dare-they-be.html
https://www.pinterest.com/mishymoo12/archology-finds/
http://www.soul-guidance.com/houseofthesun/dp09/dp09bulgarian.html
http://www.ancient-code.com/the-rhodope-skull-the-mysterious-cranium-of-a-real-life-alien/


الضحك على ألم اآلخرین
في الـ2006 قام رجل یدعى (دارین) من لستر في بریطانیا بشراء معطف مضاد
للطعن، فأراد أن یختبره فطعن نفسه بقوة وهو یرتدیه، فاخترق السكین المعطف،

فمات.
هل ضحكت، أو ابتسمت؟

هل تضحك عندما ینزلق شخص أمامك، أو ینكسر كرسیه، أو یصطدم بباب
زجاج، هل تحب مشاهدة الكامیرات الخفیة والمقالب والمقاطع المضحكة.

إذا أنت مصاب بـSchadenfreude وهي كلمة ألمانیة وتلفظ (شادن فرودا).
(شادن) تعني: ایذاء.

(فرودا): متعة.
و(شادن فرودا) تطلق على مرض نفسي، مظاهره الضحك من آالم اآلخرین،

واالستمتاع بمعاناتهم.
وتسببه مشاعر عدم الثقة بالنفس وقلة احترامها، الغیرة من اآلخرین، القلق، عدم

االحساس باألمان.
فعندما یحصل أمر سيء لآلخرین یشعر المصاب بهذا المرض باألفضلیة
وبالرضى عن نفسه، ألنه عاجز عن تحسین وضعه فیستغل هذه المواقف لمقارنة
حاله بحال اآلخرین الذین یتألمون أمامه، فتتضخم ذاته ویشعر بالمتعة، فیضحك.

هــو ال یشــعر بــالتعاطف، ولــیس لــدیه شــفقة لمعــاناة اآلخــرین، ولـو وضـع
نفسـه فـي مكانـهم لمـا ضـحك، لكـن هـو لـدیه مـا یكفیـه مـن األلـم والقلـق

بـداخله، لـذلك هـو یضحك من آالم اآلخرین.
عنــدما تــرى شــخص ینزلــق أو ینكســر كرســیه فیســقط، ال تضــحك علیــه،
وانمــا ســاعده، مـد لـه یـد العـون، واسـه وأخبـره أن هـذا یحـدث للجمـیع وال

داعـي للشـعور باإلحراج.
وتذكر أن من یضحك على الناس، سیأتي وقت یضحكون علیه.

***
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الذي عنده علم من الكتاب
(یا أیها المأل أیكم یأتیني بعرشها قبل أن یأتوني مسلمین) قالها سیدنا سلیمان

لحاشیته وجلسائه.
فنهض من بین الجلوس و(قال عفریت من الجن) والعفریت من أقوى الجن، (أنا

آتیك به قبل أن تقوم من مقامك).
وقال السدي وغیره: «كان سلیمان یجلس للناس للقضاء والحكومات من أول

النهار الى أن تزول الشمس».
وهكذا لدینا هنا (زمن) وهي الفترة الزمنیة الالزمة لتنفیذ العمل.

ثم أضاف العفریت: (واني علیه لقوي أمین)، وأصبح لدینا (القوة) أیضا.
وقانون نیوتن األول یقضي بأن (الجسم الساكن یبقى ساكنا ما لم تؤثر علیه قوة
تحركه)، وتعرف (القوة) في الفیزیاء: أنها (مؤثر یؤثر على األجسام فیسبب
تغییرًا في حالة الجسم أو اتجاهه أو موضعه أو حركته). والجسم هنا عرش

بلقیس.
فتأثیر العفریت على العرش كان (شغًال) بلغة الفیزیاء، والشغل: (قوة تؤثر على
جسم فتسبب ازاحته). وكان البد أن یكون لدى العفریت طاقة، فالطاقة: (المقدرة

على القیام بشغل ما).
القصد مما سبق أن العفریت والجن عموما یتحركون ضمن قوانین الفیزیاء، على
ما نظنه من القوة الخارقة التي یتمتعون بها، اال أنه تحكمهم القوانین التي تحكمنا،

كما یتبین من اآلیات.
في عودة لقصة العرش، قاطـع المشهـد صوت من الجانب اآلخر: (الذي عنده علم

من الكتاب)، وتلك صفته وكل ما نعلم عنه.
فمن هو؟

في اللغة العربیة إذا حددنا جنس األول یكون الثاني مختلفًا عنه إذا كان مجهوًال،
فمثًال إذا قلت: «جاء السعودي والذي یرتدي القبعة» یكون الثاني لیس سعودیًا
ألن األول تم تمیزه بهذه الصفة، فالثاني نعرف عنه صفتین، األولى أنه لیس

سعودیًا، والثانیة أنه یرتدي قبعة.
وفي سورة النمل تم تمییز األول بأنه (عفریت من الجن) فالثاني یكون غیر ذلك.

هناك رأي بأنه مالك، ربما سیدنا جبریل حسب بعض اآلراء، لكن اآلیات تحدد
أن الطرف األول المنافس على نقل العرش بأنه (عفریت من الجن) وهذا سبب
قدرته وطبیعتــه التــي وهبــه اللــه ایـاها، لكـن سـبب قـدرة الطـرف الثـاني أن
(عنـده علـم مـن الكتـاب)، وقـوة المالئكـة غـیر مسـتمدة مـن علـم كتـاب، بـل



بسـبب قـدرات طبیعیـة وهبها اهللا لهم، فاذا استبعدنا الجن والمالئكة ال یبقى أن
یكون الذي (عنده علم من الكتاب) سوى انسان.

وهو المخلوق الذي علمه اهللا األسماء من قبل، فتفوق على المالئكة والجن
(ابلیس) بعلمه، وها هو هنا یتفوق من جدید، بعلم كذلك.

نأتي الى قول هذا الشخص: (أنا آتیك به قبل أن یرتد الیك طرفك)، وقبل أن یرتد
الطرف تعني بال زمن، فارتداد الطرف هي سرعة سقوط الضوء على العین،
بمعنى أوضح (سرعة الضوء)، وقوله (قبل) یعني أسرع من سرعة الضوء،
وذلك مستحیًال حسب قوانین الفیزیاء، لكنه فعل، وفجأة وجد سلیمان العرش عنده.

لدینا استنتاجین من اآلیات الكریمة:
1 - الجن خاضعین لقوانین الفیزیاء المعروفة.

2 - (الذي عنده علم من الكتاب) غیر خاضع لقوانین الفیزیاء.
تذكر التفاسیر اسمًا لهذا الشخص. وهو (آصف بن برخیا)، وهذا االسم لم یرد فیه
حدیث عن النبي، وانما روایة البن عباس قال فیها: كان آصف كاتب سلیمان بــن
داود، وكــان یعلــم االســم األعظــم، (اســم للــه مــن یعرفــه یصــبح دعــاءه
مجــاب) وكــان آصــف یكتــب كـل شـيء یـأمر بـه سـلیمان ویـدفنه تحـت
كرسـیه، فلمـا مـات سلیمان أخرجته الشیاطین فكتبوا بین كل سطر من سحر،
وكذب، وكفر، فقالوا: هذا الذي كان یعمل سلیمان، فاتهمه جهال الناس وسفهاؤهم
بالسحر، ووقف علماؤهم فلم یزل جهالهم یسبونه حتى أنزل اهللا عز وجل:
َیاِطیَن َیاِطیُن َعَلى ُمْلِك ُسَلْیَماَن َوَما َكَفَر ُسَلْیَماُن َوَلِكنَّ الشَّ (َواتََّبُعوا َما َتْتُلوا الشَّ

َكَفُروا) السنن الكبرى للنسائي.
وقصة آصف كلها غیر موثوقة وهي یفترض أن تكون من االسرائیلیات التي
تحتمل الخطأ والصواب، لكن هذا الشخص ال یعرفه الیهود، وهم بالحقیقة ال
یعلمون شيء عن موضوع نقل العرش، فاذًا هم لیسوا مصدر المعلومة، فمن أین

مصدرها؟
یقول المفسرون أنه هو نفسه: (الذي آتیناه آیاتنا فانسلخ منها، فأتبعه الشیطان،
فكان من الغاوین)، فاذا كان هو فعًال فهل نتخیل حجم خطر ضالل شخص مثل

هذا؟



لكي نتخیل هذا علینا أن نفهم صعوبة المهمة التي طلبها سیدنا سلیمان، وهي نقل
عرش بلقیس، وطبیعة هذا العرش.

والذي بالحقیقة هو منصة معبدًا للشمس. عمره (3000) عام.
اآلن تخیــــل، المــــهمة التــــي طلبــــها ســلیمان، وتخیــل حــیرة بلقــیس
عنــدما رأت منصــة المعبــد منقولــة مــن مــأرب بــالیمن الــى فلســطین. واآلن
تــأمل العلــم الــذي یمتلكــه الشخص الذي نقل هذا البناء الضخم، حتى قبل أن

تطرف العین.
یقول الباحث العراقي (عالم سبیط النیلي) في كتابه «ملحمة جلجامش والنص
القرآني»: كي نفهم عبارة: «أنا آتیك به قبل ان یرتد الیك طرفك»: یجب أن نعلم
أن العین تستقبل الشعاع المنعكس عن األشیاء. وقوله «قبل أن یرتد الیك طرفك»

یعني أنه سیأتیه بالعرش بأسرع من سرعة الضوء.
بعد فلسطین عن الیمن هو بحدود (3000) كم (لتسهیل العملیة الحسابیة، لكن
المسافة (2200)، ولنفترض أن متوسط مكان العرش عن سلیمان هو (3) أمتار.

وسرعة الضوء = 300.000 كم/ثانیة.
فلما قطع الضوء مسافة الـ(3) أمتار في واحد من مائة ملیون جزء من الثانیة، قام
هذا الشخص بفك حجارة وأعمدة العرش ونقلها من الیمن الى فلسطین وركبها قبل

أن یقطع الضوء مسافة الـ(3) أمتار.
اذن فهو نقله بسرعة تفوق سرعة الضوء بمائة ملیون مرة.

البد أن العفریت قد طأطأ رأسه خجًال بعد ان رأى العرش ینتصف مجلس سیدنا
سلیمان.

إذا فطریقة (الذي عنده علم من الكتاب) في النقل مختلفة عن طریقة الجان، فهي
بسرعة لیس لها عالقة بقوانین الحركة.

أمــا طریقــة الجــان فــهي طریقــة مادیــة، تخضــع لقوانــین الفیزیــاء، فــألن
الكتلــة تزداد مــع الســرعة، وتزداد المقاومــة للطاقــة الحركیــة معــها، فــان
نقــل العــرش بـهذه السرعة العالیة یجعله عرضة للتحطم، ولهذا أّكد: «واني

علیه لقويُّ أمین»، بمعنى أنه سیكون حذرًا بالتعامل معه.



أما (الذي عنده علم) فلم یحتْج لذلك.
وهو لم ینتظر من سلیمان اجابة عن العرض الذي قدمه، بل: (رآه مستقرًا عنده)،
فقد تم النقل خالل نفس وقت العبارة، ومن المؤكد أن (الذي عنده علم) لم یتحرك
من موضعه، ولم یر سلیمان العرش خالل هبوطه، ولم یسمع صوت ارتطامه

باألرض بل رآه (مستقرًا عنده).
القرآن الكریم یشیر لـ (الذي عنده علم من الكتاب) على انه صاحب معرفة، لیست
آتیة من تجربة وبرهان، بل من كتاب، وهو (علم من الكتاب)، بمعنى أحد علوم

الكتاب، ال علوَم الكتاب كلها.
ما هو هذا الكتاب العجیب، وما هي باقي علومه، وأین هذا الكتاب الیوم؟

***
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الجهني، حمدي، المعادلة التي وضعها القرآن وسلبها آینشتین، الریاض،
1433هـ حسب النبي، منصور محمد، االشارات القرآنیة للسرعة العظمى

والنسبیة، دار المعارف، القاهرة
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شخصیتك من لونك المفضل
هل تصورت یومًا أن لونك المفضل قد یكشف أسرار شخصیتك، نقاط ضعفك

وقوتك، لماذا تتصرف على هذا النحو، أو ذاك.
ومن الجانب اآلخر؛ اللون الذي ال تحبه سیناقض صفاتك.

لتحلیل الشخصیة حسب اللون المفضل، واللون المفضل لیس مجرد لون تحب
ترتدیه أو تطلي به جدران غرفتك، انه لون تعشقه منذ الطفولة، ولو تغیر خالل
السنین، فمعنى ذلك أن هناك تغییر جذري حدث لشخصیتك، فلونك المفضل

یعكس توجهاتك، وأسلوبك في الحیاة.
أوًال: األحمر، ان لونك المفضل، فأنت جشع، مادي، تعتمد على حواسك، ویهمك
تلبیة احتیاجاتك الجسدیة، وأنت استعراضي، تحب القوة، تحب أن تكون مركز
االهتمام، ومحور األحادیث، طاقتك عالیة، جسور، لدیك تصمیم هائل، ویمكنك

أن تنجز الكثیر في الحیاة.
ثانیًا: البرتقالي، أنت اجتماعي، تحب االندماج مع الناس، وأن تكون جزء من
مجموعة، تعرف كیف تجذبهم، وتنجذب لهم، لست قیادیًا لألسف، فالمهم بالنسبة
لك هو قبول اآلخرین، وال یمكنك تحمل مخاطرة فقدانهم، تحب التحدیات في

الحیاة، وأن یكون لك هدف.
ثالثًا: األصفر، مرح، تحب الترتیب والنظام، منطقي، یجب أن یكون لكل شيء
غایة وسبب بالنسبة لك، متفرد، تحب المعارضة، مبدع، لدیك دائمًا أفكار جدیدة،
متفائل، تحب تمضیة وقت جید، ال تحب الجدال، عفوي، مغرم باألشیاء الجدیدة،
دافئ عاطفیًا مثل شمس مشرقة، لكنك غیور، أناني، مستحوذ، تحب كل شيء أن

یكون لك وحدك، مثل طفل صغیر.
رابعًا: األخضر، الحب، األمان، مترادفان بالنسبة لك، ولذلك الناس والمال هما
اكسیر الحیاة بالنسبة لك، ولذلك تعطیهم أكثر مما یستحقون، مما سیجعلك محبطًا
على الدوام. تعتمد على حدسك أكثر من المنطق، تحب االستكشاف، ولدیك خیال

واسع.
ً



خامسًا: األزرق، أنت مختلف عن اآلخرین، صاحب مبادئ وقیم، جدیر بالثقة،
التوازن والتناغم مهمین في عالمك الداخلي الرحب الخیالي والمثالي، وأنت تعلم
أن اآلخرین لیسوا مثالیین، ولذلك تبقیهم خارج عالمك، مهما اقتربوا منك، من

أسوأ عیوبك أنك ال تحسن الظن باآلخرین، لكنك متسامح.
سادسًا: رمادي، أنت دائم البحث عن األمان، ولذلك مساحتك یجب أن تكون
محاطة بأسوار من الحمایة، أسوارك هذه كل ما یبقي الوحوش بعیدًا عنك،
روحاني أكثر منك مادي، تعمل بال انتظار مكافأة أو كلمة شكر، تحب المشاركة

في المشاریع الخیریة، السعاد اآلخرین، ما داموا خارج أسوارك.
سابعًا: األبیض، مسالم، ال تحب الصدام والمشاكل، صبور، كریم، متفهم، مستمع
جید، مبدع، مع ذلك فعیوبك: تكتم مشاعرك، ال تبوح بما یدور في صدرك، غیر

ناجح في بلوغ أهدافك، ألنك تعتمد على نفسك بكل شيء.
ثامنًا: الوردي، أنت بريء الى درجة السذاجة، مثالي بدرجة تنتمي الى عالم
األحالم وقصص األمیرات، رقیق، وقابل للكسر للغایة. لدیك عدم ثقة بالنفس،

تبحث عن األمان، جرب أن تعتمد على نفسك، فقد تفاجئك.
تاسعًا: البني، تحب الذكریات، وتقتات علیها، تمسكك باألفكار المتعارف علیها،

والعائلة واألصدقاء، كل ذلك ینبع من شعورك الدائم بعدم األمان.
عاشرًا: الذهبي، شخصیتك قویة، متفرد، جذاب، ینجذب الیك اآلخرین، وتحب أن

تستغلهم.
أحد عشر: األسود، قوي، متحكم، في مشاعرك، وفي اآلخرین، مما ینفر اآلخرین

منك.
أثني عشر: العنابي، هو لون أولئك الذین تعرضوا لتجربة قاسیة وخرجوا منها

أقوى، وأكرم، وأكثر تعاطفًا مع اآلخرین، انهم صلبین مثل الفوالذ.
ثالثة عشر: بنفسجي، متفرد، یحب أن یختلف عن اآلخرین، مبدع، غیر تقلیدي،

متسامح، نبیل.
***
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جسر آدم
هو اسم سلسلة أحجار جیریة تربط بین سیرالنكا والهند، ویبلغ طولها 48 كم.

ذكره ابن خرداذبه في كتابه (المسالك والممالك)، فانتبه له علماء الغرب في عام
1804، وتتبعوه حتى وجدوه كما وصفه.

ومع أن الهنود یطلقون علیه: جسر آدم.
اال أنه مرتبط باسطورة عن االله الهندي (راما) ولیس له عالقة بسیدنا آدم.

عمومًا: ظن العلماء أن عمر الجسر بضعة آالف عام، وأنه مرتبط بحضارة وادي
السند.

ثم بدأ جدال بینهم فیما ان كان طبیعیًا أو من صنع االنسان، وبسبب تواضع
االمكانیات آنذاك، كان جدالهم عقیمًا، فُأهمل الموضوع، وُنسي.

حتى كشفت ناسا عام 2003 عن تصویر جوي للجسر، یوضح أنه لیس طبیعیًا
بتاتًا.

وعاد جسر آدم لألضواء مجددًا، وبعد عشر سنوات من الدراسات، ُأعلن مؤخرًا،
أن عمر الجسر ملیون وسبعمائة ألف عام، وبذلك هو یسبق كل الحضارات،

ویسبق حتى رسومات الرجل الحجري على الكهوف.



فمن بناه؟
لألسف ال أحد مهتم باإلجابة على هذا السؤال، ودعوني أخبركم لماذا؛ لسبب
واحد، وهو أن (ابن خرداذبة) أشار الى أن المحلیین الهنود أخبروه أن باني
الجسر هو سیدنا آدم، وأنه هبط من الجنة بالقرب منه على جبل في سیالن، أسمه

(جبل آدم).
ومن هنا یفقد الغرب اهتمامه بالجسر، حیث أي تأكید لهذا الكالم، یعطي لإلسالم
مصداقیة، ویفت في عضد روایة التوراة التي تقول أن الجنة التي ُأخرج آدم
وحواء منها لم تكن سوى بستان جمیل في مكان ما بالقرب من منابع أربعة أنهر،

جیحون، فیشون، دجلة (حداقل) والفرات، ومكانها في نواحي تركیا.
عمومًا: دعونا من كل ذلك؛ فلنعد الى جسر آدم، فالقرآن یخبرنا أن آدم وحواء
علیهما السالم ُأهبطا من الجنة الى كوكب األرض: (قال اهبطوا بعضكم لبعض
عدو، ولكم في األرض مستقر ومتاع الى حین)، لكنه ال یعطینا أین هبطا

بالضبط.
هناك روایات تشیر الى هبوط آدم في الهند، كروایة ابن عباس: «أهبط آدم من
الجنة ِبَدْحنا، أرض الهند.» وروایة السدي: «فهبطوا، فنزل آدم بالهند، ونزل معه

الحجر األسود، وقبضة من ورق الجنة، فبثه بالهند، فنبتت شجرة الطیب»…
ونقل الطبري في تاریخه عن ابن عباس: «أهبط آدم بالهند، فجاء في طلبها حتى
اجتمعا فازدلفت الیه حواء، فلذلك سمیت المزدلفة، وتعارفا بعرفات، فلذلك سمیت

عرفات وتعارفا بجمع فلذلك سمیت جمعًا».
وهكذا نفهم من الروایات -ان صحت- أن حواء بقیت تنتظر في المكان البعید الذي

هبطت به، بینما كان آدم یحاول ویصارع ویبني الجسور لكي یصل الیها.
وقد یكون (جسر آدم) احداها.

***
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الداون تاون
حســــب كتـــاب (قـــراءة ســـریانیة آرامیـــة للقـــرآن) للمســـتشرق األلمـــاني
(كرســـتوف لكســـنبرغ): اللغـــة العربیـــة هـــي خلـــیط بـــین العربیـــة

الجنوبیـــة والشـــمالیة والكلـــدانیة والسریانیة.

الكتاب یناقش التأثیر السریاني على العربیة الفصحى، ویورد أمثلة عدة على ذلك.
لكن أهمها في رأیي كلمة (مكة) التي یزعم أنها تعني بالسریانیة: (المدینة

المنخفضة):
Downtown أو (الداون تاون)، وهي ال تعني (المنخفضة) حرفیًا، وانما
(المدینة المركز)، الواقعة عند تقاطع الطرق، وأتى المسمى (داون تاون)
(األرض المنخفضة) من تخیل موقعها بأرض منخفضة فیتجمع الیها الناس مثل
سیول المطر، ومن هذه الصورة التخیلیة سمیت مراكز المدن بالـ(داون تاون).

ألن الناس سیتوافدون علیها مثل ماء السیل.
لكن هناك مدینة معینة تختص بهذه السیول البشریة: (وأذن في الناس بالحج یأتوك
رجاال وعلى كل ضامر یأتین من كل فج عمیق) فهذا الفج طریق، عمیق مع أنه
یعني بعید، اال أن العمق یشیر للماء عادة، فترسم اآلیة صورة مسارات سیول
متخیلة تمشي متثاقلة لتصب في األرض المنخفضة: مكة، ویمكنك أن ترى هذا

المشهد على أرض الواقع أثناء الحج.
***
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جریمة قتل عمرها 300 ألف عام

Kabw) الجمجمة في الصورة تم اكتشافها في (كابوي-زامبیا
e- Zambia
وعمرها (300،000) عام، وكانت مدفونة على عمق (60) قدم، وهي تعود

ألبناء عمومتنا، النندرتال.
األمر الغریب بهذه الجمجمة بالذات، أن لدیها ثقب ال یسببه سوى طلق ناري
حسب األطباء وعلماء األدلة الجنائیة، وحتى مكانه على الجانب األیسر من

الرأس، وهو مكان ممیت وعلى غرار طلقات االعدام.
الدراسات تقارن بین ثقوب توجد العادة في عظام األحفورات، معظمها بصدوع
حول الكسر، أو یسبب كسر العظمة بالكامل، وذلك بسبب عدم استواء أطرافها،
حیث كلها تعود لحراب أو سهام أو سكاكین من صوان، لكن هذا الثقب سببه جسم

ذي كثافة منخفضة، مثل الرصاص.

یقــول الخبــیر الجنــائي األلمــانيDavid Hatcher Childress) دیڤیــد
Technology of the (تقنیــة اآللــهة) هاتشــر تشــایلدرس) فــي كتابــه
The Incredible Sciences of :(علــوم القدماء العجیبة) فصــلGods
the Ancients «الثقب في جمجمة االنسان النندرتالي لم یكن لیسببه سوى

رصاصة»
أما الباحثRene Noorbergen رینیه نوربیرچن في كتابه (أسرار األجناس
التائهة) Secrets Of The Lost Races؛ «هذه السمات ُترى في ضحایا



اصابات الرأس المعاصرین، بواسطة بندقیة مزودة بقوة عالیة» ثم تم اكتشاف
جمجمة أخرى لجاموس auroch في روسیا، ولدیها نفس الثقب، الذي ال یسببه
سوى رصاصة بسرعة عالیة جدًا. أما جاموس الـ auroch فهو من فصیلة
منقرضة عاشت منذ ملیوني عام وحتى قبل أربعة آالف عام، ومثل ثقب جمجمة
انسان النندرتال، هذا الثقب كامل ومستدیر تماما، ونظیف تماما بال صدوع أو

كسور، وبین العینین تمامًا.
هناك نظریات شتى لتفسیر طلقتي الجمجمتین، منها؛ أن الفضائیین كانوا

یمارسون الصید عندنا بالماضي.

أو أن الحضارات القدیمة لبشر (ما قبل الطوفان) كانت متقدمة، وأنهم عرفوا
أسلحة متطورة مثل المسدسات والبنادق.

The Shields Gazette :أمــا أغــرب نظریــة فــهي التــي قــدمتها جریــدة
أن الســفر عبــر الزمــن ســیتوفر یومــًا مــا، وأن األغنیــاء ســیذهبون فـي

رحـالت سـفاري الصـطیاد المخلوقات القدیمة.
***
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الذین تقشعر جلودهم ثم تلین
Dr. Vickyتقول الدكتورة فیكي ولیامسون المختصة في سیكولوجیة الموسیقى

:Williamson

«أن الموسیقى تسبب القشعریرة بسبب إطالق هرمون الدوبامین في الجسم، الذي
یحرر كمیة كهرباء في الجسم، فیقشعر الجلد بالتالي».

وحسب أبحاثها، تتفاوت قوة القشعریرة من شخص الى شخص مع تأثر الناس
بالموسیقى وإطالق الدوبامین dopamine في الجسم، حیث یكون في أوجه عند
المستمعین األكثر استجابة وذوي عاطفة قویة تجاه الموسیقى التي یستمعون الیها.
ثم تذهب القشعریرة بسبب امتصاص الجسم للهرمون، وتشبع الجسم بالكهرباء،
فیحدث نوع من النشوة، المشابه لنشوة ما بعد هرمون األدرینالین، فیحسون بخدر

ولذة.
یقول اهللا عن كتابه:

) ِمْنُه ُجُلوُد الَِّذیَن َیْخَشْوَن َل َأْحَسَن اْلَحِدیِث ِكَتاًبا ُمَتَشاِبًها َمَثاِنَي (َتْقَشِعرُّ (اهللاَُّ َنـزَّ
َربَُّهْم (ُثمَّ َتِلیُن ُجُلوُدُهْم) َوُقُلوُبُهْم اَلى ِذْكِر اهللاَِّ).

فــأولئك المقصــودین باآلیــة أثــارت اآلیــات فیــهم عــواطف جیاشــة أطلقــت
هــرمون الــدوبامین، فتشــبعت أجســامهم بالكــهرباء، فأصـابتهم قشـعریرة،
ونتـأت بصـیالت الشعر على جلودهم، ثم النت تلك البصیالت، لما تشبعت

أجسادهم بهرمون الدوبامین.
***
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رحلة الى حافة الكون
حسب فیلم (ناشیونال جیوغرافیك) الوثائقي (رحلة الى حافة الكون):

لــــو انطلقنــــا بســرعة الضــوء، ســنصل الــى بلــوتو آخــر كــواكب نظــامنا
الشــمسي بعــد خمســة ســاعات وواحــد وثالثــین دقیقــة، وبــذلك نكــون قــد
قطعنــا ثالثــة ملیــارات وخمسمائة ملیون میل، ومازلنا في نفس الیوم الذي بدأت

فیه رحلتنا.
وبعد خمس سنوات وأربعة أشهر سنصل الى (ألفا سنتوري) وهو نظام شمسي

یبعد مئتي وخمسین ترلیون میل، وما زلنا لم نخرج من مجرتنا درب التبانة.
لكننا بعد مائة ألف سنة ضوئیة سنخرج منها، وسنراها تتضاءل وتتحول الى
دوامة من نور، ومنذ اآلن فصاعدًا كل نور سنراه لن یكون نجمًا، بل مجرات

تتكون من آالف النجوم.
وبعد خمسین ملیون سنة ضوئیة ستتحول مجرتنا الى نقطة بیضاء، بینما نحن
ننظر الیها من كوكبة العذراء، وهكذا سنظل نعبر كوكبة، بعد كوكبة، حتى نصل

الى مسافة خمسة عشر ملیار سنة ضوئیة، سنرى هذا المنظر.

الذي تمكن من جمع بیاناته تلسكوب (سوبارو) الیاباني في هاواي، والذي یعتبر
نظرة بشریة من ثقب مفتاح، الى حافة الكون، حیث ال یوجد ضوء یأتي من

ورائه.
نحن في المنتصف والحافتین تبعدان عنا بحدود الخمسة عشرة ملیار سنة ضوئیة.
الضوء وحده یعبرها بتلك السرعة، أما نحن فال، ألن آینشتاین یقول؛ أن أي شيء
یقترب من سرعة الضوء، سیبدأ بفقدان كتلته (مثل صاروخ یحترق في الفضاء)،
ثم سیتحول الى فوتون ثم ضوء ثم سیجري بسرعة الضوء، ألن ال شيء یسیر
بسرعة الضوء سوى الضوء نفسه. إذا هكذا بعد أن أصبحت ضوءًا بنفسك وفقدت
كتلتك، لن تستفید شیئًا ألنك لن ترى شیئًا، بما أنك تسابق الضوء فلن یقع الضوء

على عیناك، هذا ان ظلت عیناك في مكانهما، فسترى ظالم مطبق تام.
العجیب أن كل هذا لم یحدث لشخص ذهب الى حافة الكون ثم عاد وفراشه مازال

دافئًا.



بینما الضوء بسرعته الخاطفة یحتاج الى خمس ساعات ونصف لكي یصل الى
كوكب بلوتو القریب نسبیًا، ذهب هذا الشخص العجیب الى (سدرة المنتهى) أو

حافة الكون، وهي موضوع بحثي هذا.
والتي وصفها: «َفَما َأَحٌد ِمْن َخْلِق اهللاَِّ َیْسَتِطیُع َأْن َیْنَعَتَها ِمْن ُحْسِنَها». هذا الموقع
المذهل ُذكر في سورة النجم، بینما كانت تصف جزء من رحلة المعراج): ولقد
رآه نزلة أخرى، عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، اذ یغشى السدرة ما
یغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آیات ربه الكبرى) أوًال (سدرة
المنتهى): التي قد ال تكون شجرة بالمعنى الذي نعرفه، فاآلیة لم تقل شجرة وانما
قالت (سدرة)، وأصل (السدرة): (سدر) أي المحیر والمدهش والمذهل،
و(السدرة) المحیرة والمدهشة والمذهلة، و(السادر) المتحیر المندهش المذهول،

وهذا حسب المعاجم.
ثانیًا: (َوَلَقْد َرَآُه): تخبرنا اآلیات أن النبي رأى جبریل على صورته الحقیقیة
مرتین فقط طوال فترة تواصله معه، األولى عند غار حراء، والثانیة عند السدرة.
وانتبه الى نقطة مهمة؛ وهو أن اآلیات (ولقد رآه نزلة أخرى) تخبرنا أن الرسول
رآى جبریل في المرة الثانیة مثلما رآه في المرة األولى، (الرسول كانسان

وبحواسه المادیة)، لم یحدث له تغییر بین المرتین.
المرة األولى حتى یقتنع الرسول أن جبریل ملك، ربما، ألنه ان جاءه متمثًال
بصورة رجل قد تساوره شكوك بخصوص هویته، فظهر بصورته الحقیقیة

وأجنحته تسد األفق.
أما في المرة الثانیة؛ فیبدو أنها بسبب قدسیة المكان، فقد روى الّطبراني وحسّنه
األلباني: «َمَرْرُت َلْیَلَة ُأْسِرَي ِبي ِبالَمَال اَألْعَلى، َوِجْبِریُل َكالِحْلِس الَباِلي ِمْن َخْشَیِة

اهللا» رواه الطبراني في األوسط. (الحلس): بساط یجلس علیه.
وهكــذا كــانت (ســدرة المنتــهى) آخــر حــدود كوننــا، وهــذا یســتدل علیــه
مــن اســمها (المنتــهى) فــهي نــهایة العــالم المــادي، فســیدنا جبریـل یقـول
عنـدها (وإذا أنـا تقـدمت احترقت) الثعالبي، (فارقني جبریل، وانقطعت عني

األصوات) النووي، وهكذا تقدم نبینا وحده، وعبرها.
یقــول عنــها كعــب: «انــها ســدرة علــى رءوس حملــة العــرش، والیــها
ینتــهي علـم الخالئـق، ثـم لـیس ألحـد وراءهـا علـم، ولـذلك سـمیت سـدرة

المنتـهى، النتـهاء العلـم الیها».
فما وراءها غیب تام، وحتى الجنة التي عندها (عندها جنة المأوى) قال بعض
المفسرون أنها لیست جنة الخلد (حیث أنها جزء من كوننا وبعدنا الحاضر)، فقالوا
إنها جنة للشهداء ألنهم (أحیاء یرزقون) یرزقون بمعنى یأكلون ویشربون بأجسام
مادیة ولیس كأرواح موتى، ولذلك هذه جنتهم المادیة، وهناك من یقول أنها منازل

المالئكة، أو أنها حدودهم التي ال یتعدونها.
***
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